
RADA MIEJSKA I BURMISTRZ MIASTA PYSKOWICE
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA:

organizowane  podczas wakacji:

• Uczniowski Klub Sportowy "Feniks" – w lipcu i sierpniu otwarte zajęcia tenisowe
w środy ("pod chmurką" pl. Kopernika) i  w piątki (w sali  sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 6) w godz. od 18:00 do 20:00. 

• Miejski Klub Sportowo-Rekreacyjny Pyskowice – otwarte zajęcia rekreacyjne z
piłki plażowej  od 4 lipca do 23 sierpnia na boisku przy Zespole Szkół im. Marii
Konopnickiej w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. od 16:00 do 18:00

• Śląski Klub Taekwon-do ITF – zajęcia rekreacyjne w lipcu i sierpniu we wtorki i
w piątki na Hali Widowiskowo-Sportowej w godz. od 18:00 do 20:00

• Miejski Klub Sportowo-Rekreacyjny "Czarni" – zajęcia otwarte w lipcu i sierpniu
na Orliku przy ul. Szkolnej 2, we wtorki i w piątki w godz. od 16:30 do 18:00

• Stowarzyszenie GTW wspinaczka – zajęcia otwarte na ściance wspinaczkowej na
Hali Widowiskowo-Sportowej w ostatnich 2 tygodniach sierpnia, w poniedziałki i
środy w godz. od 17:00 do 19:00

• Klub Sympatyków Siatkówki "Gumisie"- w lipcu od 11 do 15-go zajęcia otwarte na
boisku do piłki plażowej przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w godz. od 10:00
do 12:00 oraz w dniach od 15 do 26 sierpnia  zajęcia otwarte od poniedziałku do
piątku na Hali Widowiskowo-Sportowej w godz. od 10:00 do 12:00.

• Futsal  Club  Pyskowice –  w  sierpniu  otwarte  zajęcia na  Hali  Widowiskowo-
Sportowej: w poniedziałki w godz. od 20:30 do 22:00, w środy od godz. 20:30 do
22:00 (na siłowni w Hali od 19:30 do 20:30) oraz w czwartki od godz. 19:00 do
20:30



• Klub Futsal Akademia Pyskowice:
- zajęcia w lipcu na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 6 w dniach 4 i 29 lipca w
godz. od 16:00 do 17:30; w dniach 6, 8, 25, 27 i 30 lipca w godz. od 11:00 do 12:30;
w dniach 13,14,20,21 i 28 lipca w godz. od 11:00 do 13:00.
- zajęcia w sierpniu:
a) na Hali Widowiskowo-Sportowej: w poniedziałki od 16:00 do 17:30 i od 19:00 do
20:30; we wtorki od godz. 18:30 do 20:00; w środy od godz. 16:00 do 17:30 oraz
od godz. 19:00 do 20:30, w czwartki w godz. d 17:30 do 19:00 i w piątki w godz. od
godz. 16:00 do 17:30 i od 19:00 do 20:30,
b) na boisku w Paczynie: w środy i czwartki w godz. od 17:00 do 18:30,
c) na Orliku  przy Szkole Podstawowej nr 6: w poniedziałki w godz. od 16:00 do 
18:00, we wtorki i piątki w godz. od 17:30 do 19:00, w środy od godz. 16:00 do 
17:30 oraz w soboty w godz. od 10:00 do 12:00.

Dodatkowymi atrakcjami w okresie wakacyjnym będą:
• Mistrzostwa Europy w Rzutach Karnych, które odbędą się dnia 13 lipca na Orliku

przy Zespole Szkół (ul. Szkolna 2) o godzinie 16:00. Szczegóły dotyczące zapisów
oraz regulamin dostępny będzie na Orliku od dnia 1 lipca, lub u animatora pod nr
602 317 341

• Turniej koszykówki, który odbędzie się dnia 31 lipca na boisku do koszykówki przy
ul. Wieczorka 32 od godz. 10:00. Zapisy do dnia 29 lipca u p. Dawida Jaskółki pod
nr 5011 368 707, lub w Wydziale Kultury, Sportu i  Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Pyskowicach, pok. 102, tel. (32) 332 60 78.

• zajęcia na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 6:
- we wszystkie wakacyjne niedziele gry i zabawy w godzinach 16:00- 18:00,
- Turniej piłki siatkowej w dniu 23 lipca (kryteria wiekowe uczestników turnieju to
16+),
- Turniej piłki  nożnej "Pyskowickich Firm" w dniu 16 sierpnia (kryteria wiekowe
uczestników turnieju j.w.)
Wszelkie  informacje  dotyczące  powyższych  zajęć  i  turniejów  na  Orliku
uzyskać można u animatora pod numerem tel. 601 538 921, 511 491 421 lub
518 689 454)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


