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Pismo lokalne Miesięcznik

PYSKOWICE WALCZĄ 12. PYSKOWICKIE
O SIŁOWNIĘ
TARGI EDUKACYJNE
Tegoroczne Pyskowickie Targi Edukacyjne odbyły się 5 kwietnia br.
w hali widowiskowo-sportowej im. H. Wagnera w Pyskowicach. Organizatorami byli: Samorząd Pyskowic oraz MOKiS. Adresatami targów
byli uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych z Pyskowic oraz gimnazjaliści z Wielowsi.

Z okazji obchodzonego w roku
bieżącym 150-lecia istnienia, firma Nestlé S.A. zorganizowała
konkurs dla gmin, w którym do
wygrania jest 16 siłowni terenowych.
Miasto Pyskowice zgłosiło się do
tego konkursu i przeszło pozytywnie weryfikację lokalizacji, na którą
został wybrany plac „dożynkowy”.
Ogólnopolskie głosowanie potrwa
do 6 lipca br. i odbywa się drogą
internetową poprzez oficjalną stronę akcji „Nestlé porusza Polskę”.
Wystarczy wejść na stronę www.
nestleporusza.pl, znaleźć w wyszukiwarce Pyskowice i zagłosować
na naszą lokalizację. Codziennie

można oddać jeden głos z jednego
adresu e-mail. Na podstawie ilości głosów wyłonione zostanie 16
gmin – po jednej z każdego województwa, którym ufundowane
będą odpowiednie sprzęty sportowe. Dlatego też prosimy wszystkich
mieszkańców o regularne i aktywne
oddawanie głosów na Pyskowice,
a także o rozreklamowanie akcji wśród znajomych czy rodziny.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu
może właśnie w naszym mieście
powstanie nowoczesna siłownia na
świeżym powietrzu, która pomoże
dbać o kondycję fizyczną pyskowiczan i będzie dla wszystkich świetną
rozrywką.
EM

więcej na str. 2

ciąg dalszy na str. 3

ZEZNANIA
PODATKOWE (PIT)
ZA 2015 ROK
W dniach:

27.04.2016 r. (środa)
w godz. 8.00-14.30,
28.04.2016 r. (czwartek)
w godz. 8.00-14.30,
29.04.2016 r. (piątek)
w godz. 8.00-13.00,
2.05.2016 r. (poniedziałek)
w godz. 8.00-14.30
Przedstawiciel II Urzędu
Skarbowego w Gliwicach
będzie przyjmował zeznania
podatkowe za 2015 r.
w Urzędzie Miejskim
w Pyskowicach,
pok. 100 (parter-portiernia).

INFORMACJA
W związku
z koniecznością
zachowania
w okresie
rozliczeniowym
(kwiecień, maj,
czerwiec 2016 r.)
obowiązującego
wymiaru czasu pracy
URZĄD MIEJSKI
W PYSKOWICACH
13 MAJA 2016 r.
BĘDZIE CZYNNY
w godzinach
7.30 - 15.30
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Informacje burmistrza

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

ZMIANA NA
STANOWISKU
ZASTĘPCY
BURMISTRZA
MIASTA
Szanowni Państwo,

w związku uzyskaniem od
p. Wiesława Leszczyńskiego informacji, że 15 marca
br. uprawomocnił się wyrok
Sądu Rejonowego w Gliwicach, w którym Sąd skazał
go na karę grzywny, wydałem zarządzenie o odwołaniu
p. W. Leszczyńskiego ze stanowiska Zastępcy Burmistrza
Miasta z dniem 18 kwietnia
br.
O powołaniu nowego Zastępcy Burmistrza Miasta poinformujemy Państwa niezwłocznie
za pośrednictwem strony internetowej www.pyskowice.pl,
a jego sylwetka przedstawiona
zostanie w kolejnym numerze
„Przeglądu Pyskowickiego”.
Wacław Kęska

Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci, od 1 kwietnia 2016
r. wprowadzono świadczenie wychowawcze, którego
celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim
i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie
wychowawcze przysługuje na dziecko od dnia jego urodzenia do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia.
Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane
na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017r.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego do dnia 1 lipca 2016r.
prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie przedmiotowego wniosku ustala się od 1 kwietnia
2016r. Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie
na dziecko w rodzinie. Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc (np. w przypadku urodzenia
dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia)
ustalana jest proporcjonalnie.
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
Na pierwsze dziecko
• jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 800,00 zł (rokiem bazowym jest
rok 2014)
• jeżeli dochód rodziny, której członkiem jest dziecko
niepełnosprawne w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł (rokiem bazowym jest rok
2014)
Na drugie i następnie dziecko/dzieci – niezależnie od
dochodu rodziny.
Wnioski na świadczenie wychowawcze można składać
od 1 kwietnia br. Wnioski można pobrać w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Pyskowicach, ul. Cicha 1 oraz na
stronach internetowych:

• www.opspyskowice.pl w zakładce „Świadczenie wychowawcze 500+”;
• www.pyskowice.pl w zakładce: Jednostki Organizacyjne/Ośrodek Pomocy Społecznej/Świadczenie wychowawcze 500+.
Ponadto wnioski można składać w wersji elektronicznej
za pomocą systemu teleinformatycznego:
• utworzonego przez ministra właściwego do spraw
rodziny, tj. Emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/
ewnioski/index.eup?contrastVersion=0);
• udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
• banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
Wnioski na 500+ w Pyskowicach można składać osobiście w następujących punktach:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach, ul.
Cicha, pokój nr 7 i 8 tel. kontaktowy: (32) 233 23 55
(przyjmowanie wniosków na pierwsze dziecko, zależne
od dochodu, i kolejne dziecko/dzieci);
2. Urząd Miejski w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, pokój nr 114, parter (przyjmowanie wniosków
na drugie i następne dziecko/dzieci, niezależnie od dochodu rodziny). Planowane zamknięcie tego punktu:
01.06.2016r.;
3. Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, ul. Traugutta 53 (przyjmowanie wniosków na drugie i następne dziecko/dzieci, niezależnie od dochodu rodziny).
Z uwagi na płynność przyjmowania wniosków w siedzibie OPS i Urzędzie Miejskim punkt ten będzie czynny do 19.04.2016r.
Michał Król
Dyrektor OPS w Pyskowicach

MODERNIZACJA ROKU
W bieżącym roku
odbywa się jubileuszowa 20. edycja
Ogólnopolskiego
Konkursu pn. „Modernizacja Roku”,
który ma na celu
wyłonienie i nagrodzenie realizacji
przedsięwzięć budowlanych wyróżniających się szczególnymi walorami. Jego ideą jest
propagowanie i wspieranie działań
dla ratowania obiektów i budowli
dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy
i rozbudowy obiektów i urządzeń

dla uzyskania efektów użytkowych
i estetycznych.
W konkursie „Modernizacja
Roku 2015” nasze miasto „reprezentowały” dwie ubiegłoroczne
ciąg dalszy na str. 3
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Z prac Rady Miejskiej
W marcu br. odbyły się dwie
sesje rady. Jedna - nadzwyczajna - 21 marca 2016 r. zwołana
na wniosek burmistrza miasta,
a druga - zwyczajna - 31 marca
2016 r. wynikająca z planu pracy
rady miejskiej na rok 2016.
Sesja zwołana na wniosek burmistrza miasta poświęcona była
rozpatrzeniu projektu uchwały
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Pyskowic w przedmiocie
wejścia miasta Pyskowice w skład
związku metropolitalnego.
Jak wynika z ustawy z dnia 9
października 2015 r. o związkach
metropolitalnych, związek metropolitalny jest zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego
położonych w danym obszarze
metropolitalnym. W skład związku metropolitalnego wchodzą:
1) gminy położone w granicach
obszaru metropolitalnego;
2) powiaty, na obszarze których
leży co najmniej jedna gmina położona w granicach obszaru metropolitalnego.
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia ustala granice poszczególnych obszarów metropolitalnych na potrzeby tworzenia
związków metropolitalnych przez

wskazanie gmin wchodzących
w skład tych obszarów oraz tworzy w poszczególnych obszarach
metropolitalnych związki metropolitalne, ustalając jednocześnie
ich nazwy.
Obligatoryjnym etapem procesu tworzenia związku metropolitalnego jest przeprowadzenie konsultacji społecznych we wszystkich
gminach, które miałyby wejść
w skład jego związku.
Rada Miejska w Pyskowicach
na sesji 21 marca 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Pyskowic
w przedmiocie wejścia miasta
Pyskowice w skład związku metropolitalnego.
Konsultacje społeczne mają być
przeprowadzone w formie ankiety mającej na celu uzyskanie od
mieszkańców Pyskowic odpowiedzi na pytanie: „Czy jest Pani/Pan
za wejściem miasta Pyskowice
w skład związku metropolitalnego
tworzonego na terenie województwa śląskiego?”. Ankieta ma być
udostępniona w formie papierowej
w punktach przyjmowania ankiet
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.
Sesja rady miejskiej, która od-

•

była się 31 marca br. obejmowała
m.in.:
- sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny
stanu bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego w powiecie gliwickim za rok 2015,
- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015,
- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za rok 2015, w tym informacja
o działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W ramach tej sesji rada podjęła
również uchwałę popierającą działania Centrum Onkologii w Gliwicach mające na celu utworzenie
niezależnego Śląskiego Instytutu
Onkologii.
Idea utworzenia niezależnego
Instytutu Onkologii cieszy się dużym poparciem społecznym.
Jak czytamy w uzasadnieniu,
przeszkodą w tym jest obecna
struktura organizacyjna. Gliwickie centrum jest – obok Centrum
Onkologii w Krakowie – częścią
Instytutu Onkologii w Warszawie,
co uniemożliwia swobodne dysponowanie środkami finansowymi.

12. PYSKOWICKIE TARGI
EDUKACYJNE
ciąg dalszy ze str. 1
Zmiana lokalizacji targów
z MOKiS-u na ww. halę okazała się „strzałem w dziesiątkę”.
Dużo miejsca, przestrzeń, doskonałe zaplecze, no i oczywiście wszystkie zaproszone szkoły ponadgimnazjalne skupione
w jednym miejscu.
Imprezę otworzyli: Józef Rubin - Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej oraz Wiesław Leszczyński - Zastępca Burmistrza
Miasta.
Na wstępie wydarzenia zostały wygłoszone prelekcje na
temat poszukiwanych zawodów
oraz sytuacji na rynku pracy,
które wygłosili: Maciej Zegarek

– przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
Jadwiga Króliczek – Dyrektor
Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach oraz Barbara
Melnarowicz z Powiatowego
Urzędu Pracy w Gliwicach.
Swoją obecnością zaszczyciły
nas również: Anna SchrammDubiel i Weronika Groszek przedstawicielki Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
Po prelekcjach gimnazjaliści zapoznawali się z ofertami
szkół z Gliwic, Ornontowic,
Pyskowic, Kamieńca i Brynka.
Tradycyjnie już niezawodnym
prowadzącym imprezy był
Henryk Sibielak – Dyrektor
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Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sportu.
Atrakcją tegorocznych targów było losowanie 3 nagród
spośród zaproszonych szkół
ponadgimnazjalnych. Szczęśliwcami zostali: Górnośląskie
Centrum Edukacyjne w Gliwicach, Liceum Ogólnokształcące
„ANIMATOR” w Gliwicach
i Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu.
Pozostałe szkoły uczestniczące w targach zostały obdarowane pamiątkowymi dyplomami
i drobnymi gadżetami promującymi nasze miasto.
Bożena Kikut

Podobne uchwały podjęło wiele
rad gmin województwa śląskiego.
Ponadto na sesji podjęto uchwały w sprawie:
- nadania nazwy ulicy – w związku z tym, iż na terenie wskazanym w uchwale nazwy ulic
sąsiadujących obok, pochodzą
od gatunków drzew, wybrano
nazwę współgrającą z dotychczasowym nazewnictwem – tj.
„ul. Sosnowa”;
- przyjęcia "Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Pyskowice na rok 2016";
- udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Gliwickiemu na pokrycie wydatków związanych
z utrzymaniem infrastruktury
powstałej w ramach projektu
"Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców Subregionu Centralnego";
- udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Gliwickiemu na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach
projektu pn.: "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej".
Bożena Rutkowska
Biuro Rady Miejskiej

MODERNIZACJA
ROKU

ciąg dalszy ze str. 2
inwestycje. Pierwszą z nich jest kompleksowa
termomodernizacja budynku wraz z adaptacją
jego części na mieszkania w ramach TBS przy
placu Kopernika 2. Drugą ze zgłoszonych inwestycji jest konserwacja zabytkowej elewacji
frontowej oraz ocieplenie pozostałych elewacji
budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 2.
Oba zgłoszone przez nasze miasto przedsięwzięcia uzyskały prawo do wzięcia udziału w finale tego konkursu.
Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Instytutu Badawczego
Dróg i Mostów. Jego partnerami są Związek Powiatów Polskich, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa oraz Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.
Piotr Kowalski
Naczelnik Wydziału PPI
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OD POMYSŁU DO REALIZACJI - 7 LAT!
To była jedna z bodaj najdłużej trwających „inwestycji w mieście”. Myślę tutaj o garażach przy skrzyżowaniu ul. Wieczorka
z ul. Kazimierza Wielkiego.
Ale czy musiało to tyle trwać? Kto
zawinił? W tej chwili cieszymy się,
że wszystko się dobrze skończyło.
Natomiast wnioski z tego na przyszłość powinni wyciągnąć ci, którzy
swoim działaniem nie przyczynili
się do przyśpieszenia tej realizacji.
Kilka słów o historii tego przedsięwzięcia. Sprawa ruszyła w 2007
roku. Wtedy to staraliśmy się pozyskać miejsce pod budowę nowych garaży i uruchomić procedurę
przygotowawczą do ich sprzedaży.
Rozwiązania były dwa: budowa garaży przez gminę lub sprzedaż działek pod budowę dla 42 właścicieli.
Miały to być garaże tanie (na prawie
każdą kieszeń) i estetyczne – zamykały bowiem cały ciąg garażowy
usytuowany przy ul. Wieczorka. Ponadto działka ta znajdowała się przy
planowanej budowie ulicy wjazdowej na „Osiedle Królów Polskich”.
Z biegiem lat ilość garaży zmniej-

szała się. Najpierw na 21, a potem
na 17 i taka ilość pozostała. Wpływ
na to miały dwie różne sprawy: budowa śmietnika przez SM Łabędy
w tym rejonie oraz brak zgody właścicieli wcześniej wybudowanych
garaży na służebność wjazdu od ich
strony.
„Już” pod koniec 2014 roku burmistrz ogłosił pierwsze nieograniczone przetargi na zbycie udziałów
w nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę garaży. Potem odbyły się jeszcze 2 przetargi
i sprawa została doprowadzona do
szczęśliwego końca. Siedemnaście
udziałów w nieruchomości gruntowej wraz z projektem pozyskało
nowych właścicieli, a gmina dodatkowe środki do budżetu.
W tej chwili nie rozpatruję już
(tej ciągnącej się w nieskończoność) inwestycji pod kątem niepowodzenia czy sukcesu. Jedno jest

...dziś

wczoraj...
pewne – trwało to zbyt długo. Nasze zaangażowanie i przekonanie do
słuszności tej budowy było niemałe.
Brakowało przekonania z drugiej
strony.
Wracając jeszcze do samej budowy garaży przez nowych właścicieli, okazało się, że nie było o co się
martwić. Grupa nabywców szybko doszła do porozumienia, co do
zakresu realizacji inwestycji jak
i terminów zakończenia. Wybrała
odpowiednią i solidną firmę. Dziś
mamy już, mogę to śmiało powiedzieć, kolejną „wizytówkę” w tym
rejonie. Na zdjęciach widać stan
początkowy i obecny terenu, na
którym powstały garaże.
Na zakończenie, korzystając
z okazji, chciałbym poruszyć jeszcze jedną sprawę pośrednio związaną z powyższym tematem. W chwili
obecnej mamy do czynienia z osobliwą sytuacją. Z roku na rok zmniejsza się liczba mieszkańców (mamy
nadzieję, że to się zmieni ponieważ
rozbudowują się osiedla domków

w naszym mieście), a wzrasta ilość
pojazdów (zapełnione nowe i stare parkingi) i odczuwalne są braki
wolnych miejsc do parkowania.
W związku z tym w kolejnych
latach - również w obecnym roku planuje się budowę nowych miejsc
parkingowych.
Na dzień dzisiejszy kierowcy
muszą jednak pamiętać o jednym,
że nie zawsze jest możliwe, aby zaparkować pojazd przy samym wejściu do swojego mieszkania. Nie
za wszelką cenę. W wielu przypadkach dochodzi wtedy do łamania
przepisów poprzez parkowanie na
chodnikach czy terenach zielonych,
a to jest karane przez służby odpowiedzialne za porządek w mieście.
Jeżeli chcemy prowadzić nowe inwestycje, to musimy zadbać również o to, co już zbudowaliśmy. A za
to odpowiada przecież nie kto inny
tylko każdy mieszkaniec Pyskowic.
Marek Ochocki
Radny Rady Miejskiej

INNOWACYJNE DZIAŁANIA W GIMNAZJUM NR 2
11 kwietnia br. w Zespole Szkół
Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich
Górach odbyła się Gala wręczenia nagród przyznanych w konkursach organizowanych przez tę
placówkę.
Miło jest nam poinformować,
że Gimnazjum nr 2 im. Prymasa
Tysiąclecia mieszczące się w Py-

skowicach przy ul. Szkolnej 2 reprezentowało w wymienionej uroczystości aż 5 uczniów. Byli to:
- Marzena Stępień i Wiktoria Szelągiewicz, które zajęły I miejsce
opracowując badania pH potraw znajdujących się w kuchni
w formie prezentacji;
- Wojciech Biss – otrzymał III
miejsce za prezentację multime-

dialną na temat „Globalne ocieplenie klimatu”;
- Bartosz Halwa – laureat III nagrody za nakręcenie filmu pokazującego badania nad osmozą
w kuchni;
- Wiktoria Reimann – wyróżnienie w kategorii zdjęcia na temat:
Zabytkowa Kopalnia Srebra
wraz z tarnogórskimi podzie-

miami stara się o wpis na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO – przekonaj turystę by odwiedził „miasto gwarków”.
Patronat nad VI Konkursem
Ekologicznym i II Konkursem
Naukowym, które były podsumowane na gali, objęli posłowie na
Sejm RP Barbara Dziuk i Tomasz
ciąg dalszy na str. 9
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ZŁOTA ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI
DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
„Wasza szkoła budzi w nas podziw
i uznanie” - to słowa wielokrotnie powtarzane podczas uroczystości 55-lecia Szkoły Specjalnej
w Pyskowicach i obchodów Światowego Dnia Osób z Zespołem
Downa, zorganizowanej 18 marca
br. w Miejskim Ośrodku Kultury
i Sportu w Pyskowicach.
Listy gratulacyjne od Marszałka
Województwa Śląskiego, władz samorządowych i dyrektorów szkół
skierowane były zarówno do kadry
zarządzającej szkołą, nauczycieli jak
i uczniów. Bo to oni właśnie pokazali, że potrafią wiele. W zabawnej,
pełnej radości formie przedstawili
historię budynku, który powstał
w 1894 r., historię swojej szkoły od
1961 r. i jej współczesność. Wykazali się talentem aktorskim i wokalnym, ujęli swą autentycznością
i zaangażowaniem.
W uroczystości wzięło udział
wielu zaproszonych gości: przedstawiciel Sejmiku Śląskiego, dyrektor Śląskiego Kuratorium Oświaty
w Gliwicach, Wicestarosta Powiatu
Gliwickiego - organu prowadzącego
szkołę, radni miejscy i powiatowi,
władze Pyskowic, przedstawiciele
Szpitala Powiatowego w Toszku, nauczyciele szkoły specjalnej w Opawie, współpracującej od wielu już lat
ze szkołą specjalną w Pyskowicach,
dyrektorzy placówek oświatowych
i kulturalnych z powiatu gliwickie-

go, Pyskowic i powiatu tarnogórskiego oraz przedstawiciele lokalnych firm wspierających szkołę. Nie
zawiedli również emerytowani nauczyciele, pracownicy administracji
i obsługi oraz absolwenci, tworzący
wspólnie historię szkoły. Spotkanie
było okazją do wielu sentymentalnych wspomnień, refleksji, wymiany doświadczeń i podejmowania
planów na przyszłość.
Dyrektor, Bogusław Hadzik,
przedstawił w formie prezentacji
sylwetki byłych dyrektorów i nauczycieli, etapy przeobrażania się
placówki zarówno pod względem
bazy jak i oferty edukacyjnej, dostosowywania jej do zmieniających się

oczekiwań uczniów o specjalnych
potrzebach oraz plany związane
z rozbudową szkoły o nowe pracownie specjalistyczne dla uczniów
szkoły zawodowej i montaż windy
dla poruszających się na wózkach.
Obecnie Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach to nowoczesna, profesjonalna placówka, która kształci uczniów na poziomie
szkoły podstawowej, gimnazjum,
szkoły przysposabiającej do pracy
i szkoły zawodowej o profilu kucharz i murarz-tynkarz. Jest otwarta na zmiany, dostosowuje swą
działalność do nowych wyzwań,
w których na pierwszym miejscu
jest zawsze dobro dziecka. Stara

się, by jej oferta edukacyjna była
zgodna z oczekiwaniami uczniów
i uwzględniała potrzeby rynku pracy. Posiada bardzo dobrze wykształconą kadrę, wzorowo współpracuje
ze środowiskiem lokalnym, przykłada ogromną wagę do integracji
wychowanków z rówieśnikami, aby
w jak najlepszy sposób przygotować
swoich uczniów do funkcjonowania
w życiu dorosłym. Dzięki wypracowaniu rzetelnych i skutecznych metod pracy, które cechuje poczucie
odpowiedzialności i wrażliwości
na potrzeby dzieci i ich środowisk
rodzinnych, zyskała uznanie władz
samorządowych i placówek oświatowych.
Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego,
wręczona przez radnego Sejmiku
Województwa Śląskiego, Krystiana
Kiełbasę, na ręce dyrektora szkoły
Bogusława Hadzika, została przyjęta jako zobowiązanie do podejmowania nowych wyzwań. „To dla
nas ogromne wyróżnienie. Traktuję
je jako nagrodę dla tych wszystkich, którzy pracowali przede mną
oraz dla oddanej grupy nauczycieli
i pracowników szkoły, z którą mam
zaszczyt pracować obecnie” - powiedział dyrektor szkoły odbierając
nagrodę.
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.zsspyskowice.eu.
Zofia Rachwalska

SPOTKANIE Z ANTONIM PIECHNICZKIEM
Okazję na spotkanie i rozmowę z jednym z najważniejszych ludzi w historii polskiej piłki nożnej - Antonim Piechniczkiem mieli sympatycy
futbolu 22 marca br. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Pyskowicach. Oprócz głównego
bohatera pojawili się również autorzy książki
pt. „Piechniczek. Tego nie wie nikt” – Beata
Żurek oraz Paweł Czado. Spotkanie prowadził
Błażej Kupski.
Piechniczek urodził się w 1942 roku w Chorzowie. W latach 1981-1986 był selekcjonerem
drużyny narodowej. Jako jedyny trener w naszym
kraju z reprezentacją dwukrotnie wywalczył
awans na Mistrzostwach Świata. Na mundialu
w Hiszpanii „biało-czerwoni” pod jego kierun-

kiem wywalczyli brąz. W swojej 30-letniej pracy
trenerskiej był też szkoleniowcem reprezentacji
Tunezji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Po zakończeniu pracy trenerskiej został działaczem Polskiego Związku Piłki Nożnej.
W czasie spotkania Antoni Piechniczek wspominał o sukcesach zawodników, których trenował, opowiadał o kulisach swojej pracy. I jak
przystało na trenera, udzielił kilku cennych
wskazówek młodym uczestnikom spotkania.
Zachęcał ich do systematycznej i ciężkiej pracy,
zgodnie z kodem 4-7-12, czyli cztery godziny
dziennie, siedem dni w tygodniu i dwanaście
miesięcy w roku. Według niego sukces odnosi
zawodnik, który potrafi połączyć talent z ciężką

pracą. Po spotkaniu był również czas na autografy i wspólne zdjęcia.
Książkę „Piechniczek. Tego nie wie nikt.” można już wypożyczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pyskowicach.
Ilona Surman
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LIONS W ZSS W PYSKOWICACH
Po jesiennych spotkaniach z piłkarzami halowymi Nbit Gliwice i piłkarzami Górnika Zabrze
w ramach akcji społecznej „Stop
zwolnieniom z WF-u”, tym razem
naszą szkołę odwiedzili zawodnicy futbolu amerykańskiego Lions
z Gliwic: Tomasz Zielonka, Sebastian Bańkowski i Marcin Jankowski. Futbol amerykański to
niszowa i jeszcze mało popularna
w naszym kraju gra zespołowa.
Większość zawodników to amatorzy, którzy poprzez pasję do sportu i chęć aktywnego spędzania
czasu wolnego wybrali właśnie tę
dyscyplinę. Wizyty w szkołach to
również promowanie wśród młodych ludzi tej stale rozwijającej się
gry zespołowej.
Zawodnicy Gliwickich Lwów
w pierwszej części spotkania
z uczniami w sali gimnastycznej

przedstawili przepisy i zasady gry,
omówili z czego składa się strój
sportowy, pokazali piłkę, która
swoim kształtem odbiega od tradycyjnych, znanych wszystkim piłek.
Uczniowie mogli również na przygotowanych slajdach zobaczyć jak
wygląda boisko do gry oraz obejrzeć
krótki film rywalizujących ze sobą
dwóch drużyn. Następnie wszyscy
uczestnicy akcji „Stop zwolnieniom
z WF-u” spotkali się na boisku
szkolnym. Tam zawodnicy Lions
Gliwice przeprowadzili rozgrzewkę. Po niej rozpoczęła się część, na
którą wszyscy czekali. Zawodnicy
pokazali wszystkim elementy gry
w futbol amerykański. Były to podania i chwyty piłki w biegu, omijanie rywala z przyjęciem piłki w biegu od zawodnika podającego oraz
z udziałem naszych uczniów rywalizację dwóch drużyn w uproszczo-

nej grze z wykorzystaniem wcześniej poznanych elementów gry.
Na koniec spotkania każdy
z uczniów mógł przymierzyć strój
i zrobić sobie wspólne zdjęcie. - Futbol amerykański to „egzotyczna” dla
większości z nas dyscyplina sportu,
ale jakże atrakcyjna dla naszych
uczniów - powiedział Bogusław Ha-

dzik dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach. Z zadowoleniem i uśmiechem na buziach
wszyscy uczniowie kończyli bardzo
udane spotkanie z zawodnikami
Lions Gliwice.
Jagoda Wagner
Janusz Wrzeszcz

SKUP KULTURY
W PYSKOWICACH
Trwa trzecia edycja kulturalno
-charytatywnej akcji gliwickich stowarzyszeń: Cała Naprzód i Przed
Siebie pn. Skup Kultury. Przez kilka
miesięcy w Gliwicach i okolicach
trwa zbiórka wszelkich dzieł kultury - głównie książek, komiksów,
płyt winylowych, gier planszowych,
a także rękodzieła. Podsumowaniem akcji będzie wielki finał, podczas którego już 19 czerwca br. na gliwickim rynku
odbędzie się kiermasz, gdzie za dowolne datki będzie można
nabyć zgromadzone dary kultury. Podczas tego wydarzenia
odbędą się także koncerty oraz warsztaty artystyczne, a także zajęcia dla najmłodszych w specjalnej strefie dla dzieci.
Całkowity dochód ze Skupu Kultury zostanie przekazany na
pomoc niepełnosprawnym podopiecznym stowarzyszenia
Cała Naprzód. Przypominamy, że również w Pyskowicach
trwa zbiórka książek na tegoroczną edycję Skupu Kultury.
Pyskowickim punktem, już po raz trzeci, jest Miejska Biblioteka Publiczna (pl. Piłsudskiego 1). Wiosna za pasem,
pora na porządki. Zachęcamy wszystkich pyskowiczan do
oddawania niepotrzebnych im już rzeczy - niech cieszą się
one drugim życiem i przy okazji pomagają potrzebującym.
Serdecznie polecamy i zapraszamy do włączenia się do akcji. O przedsięwzięciu oraz o wielkim finale Skupu Kultury
będziemy jeszcze czytelników „Przeglądu Pyskowickiego”
informować w kolejnych numerach gazety. Zapraszamy także na fanpage akcji na Facebook’u: www.facebook.com/SkupKulturyCN.
EM
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DZIAŁALNOŚĆ
WYSTAWIENNICZA
Mamy nadzieję, że weszły już w kanon działalności wystawienniczej
Muzeum Miejskiego wystawy organizowane przez lokalnych pasjonatów historii.
Aktualnie przypominamy historię 65-lecia istnienia Zakładów Mechanicznych „Bumar - Łabędy” S.A,
którą przedstawia Roland Skubała
- mieszkaniec naszego miasta i zagorzały zwolennik militariów oraz
pracownik Bumaru z pokoleniową
tradycją. Wystawę, na której można
prześledzić historię zakładów, które
dawały zatrudnienie dużej części
mieszkańców naszego miasta od
ich powstania do dnia dzisiejszego
udostępniamy do końca maja w go-

dzinach pracy muzeum. Ekspozycja obfituje w wiele atrakcyjnych
rekwizytów związanych z działalnością produkcyjną. Nie zabrakło
oczywiście modeli czołgów, uzbrojenia i wyposażenia. Przedstawiono
również mnóstwo dokumentów
i pamiątek z 65-letniej działalności. Natomiast atrakcja specjalna,
którą przygotował autor wystawy,
wywołała duże zainteresowanie
wśród mieszkańców naszego miasta. W dniu następnym od samego
rana można było oglądać z zewnątrz
i wejść do środka pod czujnym
okiem instruktorów do wozów bojowych i czołgów, które przyjechały
do Pyskowic i cieszyły przez całą

sobotę, szczególnie młodszą część
zainteresowanych.
W sobotę, 9 kwietnia br. Galeria
PODcień, w nowej szacie, przywitała gości zza zachodniej granicy, którzy przywieźli nam powiew
europejskich trendów w sztuce za
sprawą wystawy pod wspólnym tytułem „Bez Granic”. Panie: Joanna
Hajdukiewicz, Urszula Uhlenbrock
i Dorothea Jendrossek-Redieck,
które są ze sobą powiązane poprzez
różne inklinacje rodzinne i malarsko-fotograficzne zaprezentowały
kilka rodzajów wyrazu artystycznego. Zwiedzając tę ciekawą propozycję wystawienniczą dostrzeżemy
nieprzewidywalność w kompono-

waniu barw i różnorodność zastosowania materiałów oraz polityczny
wydźwięk instalacji. Artyści, jak ich
wrażliwość wskazuje, wypowiadają
się w sobie najwłaściwszy sposób
o sytuacji związanej z masową emigracją i sytuacją w Unii Europejskiej
oraz na żywo interesujący temat kobiety polskie.
W piątek 15 kwietnia br. udostępniliśmy kolejną propozycję wystawienniczą. Tym razem było to malarstwo Iwony Pajdiowskiej, która
przedstawiła problem ujarzmiania
energii oraz promowała swój tomik
wierszy. Tę propozycję można zwiedzać do końca kwietnia w godzinach
pracy galerii.
Bożena Jarząbek

PRZEDSZKOLAKI RECYTUJĄ PIĘKNĄ POLSZCZYZNĄ
Od siedmiu już lat w marcu
Przedszkole nr 2 w Pyskowicach organizuje konkurs
literacki pn. „Polacy nie gęsi
i swój język mają”. Ideą jego
powstania stała się chęć rozpowszechniania polskiej literatury dziecięcej oraz zainteresowanie dzieci utworami
polskich poetów.

Od początku konkurs cieszył
się ogromnym zainteresowaniem.
Corocznie biorą w nim udział
dzieci ze wszystkich przedszkoli
pyskowickich wyłaniając tym samym wybitne talenty aktorskie.
Konkurs zawsze odbywa się w siedzibie przedszkola, co jak podkre-

ślają przybyli goście stwarza swojską, ciepłą i przyjazną atmosferę.
Ponieważ zainteresowanie naszym
przedsięwzięciem wykazały placówki spoza gminy, w tym roku
po raz pierwszy zaprosiliśmy do
udziału w konkursie dzieci z publicznego przedszkola w Toszku.
Co roku podczas trudnych obrad
jury gości zabawia teatr „Bajka samograjka” z przedszkola nr 2, wystawiając bajki polskich autorów.
Jak zwykle, tak i w tegorocznym
konkursie, jury miało ogromny
kłopot z wybraniem laureatów. Po
raz pierwszy w tym roku przyznano nagrodę grand prix, którą otrzymał najmłodszy uczestnik konkur-

su 3-letni Oskar z Przedszkola nr
5 za wiersz J. Tuwima „Murzynek
Bambo”. Zostały przyznane również 3 wyróżnienia. Zdobyły je
dzieci z Przedszkola nr 1 za wiersz
N. Dąbrowskiego „Mały Indianin”,
a także za wiersz E. Rozdoba „Hania”. Trzecie wyróżnienie zdobyły
dzieci z Przedszkola nr 5 za wiersz
D. Gellner „Mysz w podróży”.
Laureatami tegorocznego konkursu zostali równorzędnie: III
miejsce Przedszkole nr 4 za wiersz
R. Wejnera „O misiu łasuchu i jego
wielkim brzuchu” oraz Przedszkole nr 3 za wiersz J. Tuwima
„Murzynek Bambo”; II miejsce
Przedszkole nr 2 za wiersz A. Ga-

lica „Komputer zachorował” oraz
Przedszkole Publiczne z Toszka
za wiersz J. Tuwima „Murzynek
Bambo”;
I miejsce Przedszkole nr 3 za
wiersz „Kurcze Blade” W. Chotomskiej oraz Przedszkole nr 2
za wiersz K. Szyngiera „Nocne
strachy”. Cieszymy się bardzo, że
tegoroczny konkurs odbył się na
bardzo wysokim poziomie. Stał
się radosnym spotkaniem dzieci,
nauczycielek oraz zaproszonych
gości zauroczonych małymi artystami i piękną polszczyzną.
Wszyscy uczestnicy obiecali, że
wrócą za rok.
Gabriela Drozd
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LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO
11.03.2016 r. w hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach odbył się Międzyszkolny Event Lekkoatletyczny zorganizowany w ramach programu ”Lekkoatletyka dla
każdego”.

W sportowej rywalizacji wzięli
udział uczniowie wszystkich pyskowickich podstawówek. Rywalizowano w dziesięciu konkurencjach:
wahadłowa sztafeta sprinterskopłotkarska, rzut oszczepem dziecięcym, formuła 1, skok w dal o tyczce,
skoki dodawane, drabinka koordynacyjna, rzut z klęku piłką lekarską,
rzuty do celu, skoki na krzyżaku
oraz 4 minutowy bieg wytrzymałościowy. Po przeprowadzeniu tanecznej rozgrzewki młodzi zawodnicy przystąpili do zawodów.
Zabawa była dla wszystkich wyśmienita, widoczny był wysiłek
wkładany w uzyskanie jak najlepszego wyniku na miarę indywidualnych możliwości. Ostatecznie
w rywalizacji najlepsza okazała się

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi. Ale w tym dniu
zwyciężyli wszyscy! Dlatego młodzi
sportowcy opuszczali miejsce zmagań w wyśmienitym nastroju, z pamiątkowym medalem i dyplomem
oraz pucharem dla szkoły. W imprezie wzięło udział 50 uczniów (25
chłopców i 25 dziewcząt).
Szczególne słowa podziękowania
należą się wychowawcom klas, których pomoc w sprawnym przeprowadzeniu wydarzenia okazała się
bezcenna. Podziękowania kieruję
również w stronę Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej w Pyskowicach
oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 6 w Pyskowicach Annie Zwiorek
-Rotkegel.
Jacek Sygidus

OTWARTA KONOPNICKA
Nadeszła wiosna, a wraz z nią
odżyły dobre tradycje pyskowickiego liceum. Konopnicka
po raz kolejny udowodniła, że
jest szkołą gościnną i otwartą
– na świat, na nowe trendy, na
propozycje i oczekiwania młodych ludzi. Co bardzo cieszy,
inicjatywy ZSMK okazują się
interesujące także dla uczniów
okolicznych szkół gimnazjalnych, którzy chętnie odpowiadają na nasze zaproszenia.

31 marca w IX (już!) Konkursie
Historycznym w ZSMK, tym razem poświęconym 1050. rocznicy
Chrztu Polski, pt. „ROLA KOŚCIOŁA W HISTORII NARODU I PAŃSTWA POLSKIEGO”,
udział wzięło blisko 40 uczestników z trzech pyskowickich szkół
– liceum ogólnokształcącego oraz
gimnazjów. Przez kilka godzin
młodzież zmagała się – najpierw
indywidualnie, a później w grupach – z problemami dotyczącymi
naszej historii. Zagadnienia konkursowe obejmowały następstwa
przyjęcia chrztu przez Mieszka I,
natomiast część druga, w formie
gry planszowej, objaśniała przyczyny decyzji pierwszego władcy
Polski.
I miejsce w konkursie zajął To-

masz Starościak z Gimnazjum
nr 2, II miejsce - Adam Czerw
z Gimnazjum nr 1, a III – Marcin Leszczyński z Gimnazjum nr
1. Wyróżnienia otrzymali Piotr
Opielka z Gimnazjum nr 2 oraz Jakub Szczepański z Gimnazjum nr
1. W kategorii zespołowej triumfowali uczniowie Gimnazjum nr 2.
Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom oraz dziękujemy wszystkim
uczestnikom. Dziękujemy także
gościom: Agnieszce Kazubek, reprezentującej Urząd Miejski w Pyskowicach, Katarzynie Makowskiej
- Dyrektor Gimnazjum nr 1 im.
Noblistów Polskich oraz Weronice
Groszek z Biura Prasowego Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
Nisko się kłaniamy sponsorom:
Burmistrzowi Miasta Pyskowice,
Starostwu Powiatowemu oraz Proboszczowi Parafii św. Mikołaja. Zapraszamy do udziału w kolejnych
konkursach i oczywiście do galerii
zdjęć: http://zsmk.edu.pl/. Jeszcze
nie przebrzmiały echa konkursu,
a już w szacownych murach pojawiły się kolejne atrakcje, zorganizowane w ramach Dnia Otwartego
Konopnickiej. 5 kwietnia br. mieliśmy zaszczyt podejmować u siebie
trzecioklasistów z wielu okolicznych gimnazjów, którym zaprezen-

towaliśmy ofertę naszej szkoły i jej
nowoczesne wnętrze. Uczestnicy
owej imprezy, potencjalni uczniowie ZSMK, zgłębiali uroki profilu medyczno-kosmetycznego,
mundurowego, sportowego (NOWOŚĆ!) oraz humanistycznego
w liceum, a także analizowali bogatą propozycję szkoły zawodowej,
kształcącej kucharzy, lakierników,
monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
sprzedawców, blacharzy samochodowych, cukierników, fryzjerów, monterów-elektroników,
mechaników-monterów maszyn
i urządzeń, mechaników pojazdów samochodowych, monterów
sieci, instalacji i urządzeń sani-

tarnych, murarzy-tynkarzy, piekarzy, wędliniarzy, stolarzy i ślusarzy.
Galeria zdjęć z Dnia Otwartego
dostępna jest na stronie internetowej: http://zsmk.edu.pl/.
W tym dniu byliśmy, rzecz jasna, również obecni ze swoją ofertą na 12. Pyskowickich Targach
Edukacyjnych w hali widowiskowo-sportowej im. H. Wagnera.
Wszystkim zainteresowanym naszą ofertą przypominam: LOGOWANIE DO KONOPNICKIEJ
JUŻ OD 6 MAJA! Szczegółowe
informacje dostępne są na stronie
internetowej ZSMK i na naszym
Facebooku. Zapraszam.
Aldona Pitera
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WIOSNA Z „KRÓLOWĄ ŚNIEGU”

21 marca br. na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sportu wystąpili uczniowie klasy 3b ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach, którzy przedstawili baśń
H. CH. Andersena pt. „Królowa Śniegu”. Spektakl był
aktorskim popisem uczniów, którzy swoją grą wywołali
wiele pozytywnych emocji wśród koleżanek i kolegów
ze szkoły. Występ na profesjonalnej scenie po wielu próbach w szkole był również ogromnym przeżyciem dla
samych występujących, którzy w świetle reflektorów
mogli się poczuć jak prawdziwi aktorzy. Dlatego bardzo
dziękujemy za udostępnienie sali widowiskowej Henrykowi Sibielakowi oraz Adamowi Wójcikowi. Szczególne
podziękowania składamy Januszowi Kellerowi za wspaniałą współpracę i efekty świetlne. Małym aktorom gratulujemy wspaniałego występu i jeszcze raz dziękujemy
za ogrom wrażeń.
Ewa Grabowska
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MŁODZI „ŁOJANCI” Z PYSKOWIC
Łojant - wspinacz osobnik świadomie decydujący się na wchodzenie pionowo do
góry możliwie najtrudniejszą drogą. Właśnie
z takiego założenia
wychodzą członkowie
sekcji wspinaczki sportowej na ściance wspinaczkowej w Pyskowicach. W efekcie, takie
założenia procentują!
Podczas
ostatnich Zawodnicy i Trenerzy GTW z Pyskowic, Gliwic i Gierałtowic.
zawodów
wspinaczkowych w Tarnowskich Górach „Klif kids Wybitnym niewątpliwe sukcesem był wymeeting” 4 naszych zawodników podjęło stęp 13-letniej Natalii Grocholskiej, która
kolejne wyzwanie wspinaczkowe. Długie w kategorii 13-16 lat zajęła pierwsze miejna 16,5 m pionowe, a nawet przewieszone sce. Amelia Kopel po eliminacjach zajmodrogi miały za zadanie wyłonić najlepszych wała 7 miejsce, zaś po finałach awansowała
z najlepszych wśród 75 startujących zawod- na pozycję 6 i zdobyła swój pierwszy medal
ników. W kategorii 8-12 lat świetny występ (medale przyznawane były za miejsca 1-6).
zaprezentował Szymon Kopel zajmując Gratulujemy zawodnikom i czekamy na ko4 miejsce, co było najlepszym występem lejne sukcesy!
Wojciech Szulc
wśród 8-latków na zawodach! ZadebiutoInstruktor sportowej
wał, również w tej kategorii, Gabriel Zając
wspinaczki skalnej
lokując się w połowie zawodniczej stawki.

INNOWACYJNE
DZIAŁANIA
W GIMNAZJUM NR 2
ciąg dalszy ze str. 4
Głogowski, a także
Starosta Tarnogórski
Józef Burdziak oraz
stowarzyszenia i przedsiębiorstwa z powiatu
tarnogórskiego. Oprócz
wręczenia nagród zdolnej młodzieży odbyło
się otwarcie wystawy
interaktywnej przygotowanej w ramach projektu IRRESISTIBLE wdrażanego przez Uniwersytet Jagielloński. Celem tego
projektu jest opracowanie działań,
które będą wzbudzać zainteresowanie i wspierać zaangażowanie dzieci
w proces badań naukowych i innowacji. Cieszymy się, że w Gimnazjum nr 2 uczniowie tak chętnie
i odpowiedzialnie podjęli się realizacji zadań w zaproponowanych konkursach. Wykonano 11 prac z czego
5 zostało nagrodzonych. Świadczy

•

Fot. Tomasz Ciechanowski
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Niech Twój 1%
pomaga spełniać marzenia,
walczyć o zdrowie
KRS 0000231167
Stowarzyszenie
Przyjaciół Chorych
"Hospicjum
w Pyskowicach"

to o dużym potencjale naukowym
naszej młodzieży, która nie tylko
interesuje się wiedzą książkową, ale
też chętnie pracuje na zajęciach pozalekcyjnych proponowanych przez
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, wyjeżdża na warsztaty, wykłady, wycieczki edukacyjne. Mamy nadzieję,
że temat badań naukowych będzie
dalej rozwijany w ramach różnorodnych propozycji szkoły.
Ewa Uznańska – Instruktor
Koła Ekologicznego OPP

KRS 0000097900
cel szczegółowy:
dla Hani Cisowskiej
KRS 0000328818
Stowarzyszenie
KRS 0000037904
„Cała Naprzód”
cel szczegółowy:
9790 Motal Szymon Marek

KRS 0000339440
Fundacja Pomocy
KRS 0000037904
Dzieciom
cel szczegółowy:
Pomagamy z Uśmiechem
27963 Gabriel Alicja

KRS 0000007912
"Pyskowickie
Narodziny"
z Siedzibą
w Pyskowicach

KRS 0000037904
cel szczegółowy:
2944 KILIAN
DAWID RAFAŁ

KRS 0000037904
cel szczegółowy:
4542
Bednarek Grzegorz

KRS 0000097900
cel szczegółowy:
dla Amelii Szymiczek
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ZARZĄDZENIA
Burmistrz Miasta Pyskowice zarządzeniem Nr
RZ.0050.061.2016 z dnia 8.04.2016 r. przeznaczył
do sprzedaży na rzecz najemców n/w lokale mieszkalne:
ul. Wojska Polskiego 15
lokal mieszkalny nr 2, klatka V,
ul. Jana Kochanowskiego 2
lokal mieszkalny nr 4, klatka I,
lokal mieszkalny nr 8, klatka I,
ul. W. A. Mozarta 1
lokal mieszkalny nr 3, klatka IV,
ul. Strzelców Bytomskich 8
lokal mieszkalny nr 8, klatka I,
ul. Strzelców Bytomskich 24
lokal mieszkalny nr 9, klatka II,
ul. Michała Drzymały 6
lokal mieszkalny nr 12, klatka III.
Burmistrz Miasta Pyskowice zarządzeniem Nr
RZ.0050.062.2016 z dnia 8.04.2016r. przeznaczył
do sprzedaży w drodze przetargu n/w lokale mieszkalne:
ul. Wojska Polskiego 25
- lokal mieszkalny nr 8, klatka II,
ul. Wojska Polskiego 2, ul. Józefa Lompy 1
- lokal mieszkalny nr 2 z wejściem z klatki schodowej nr II od ul. Wojska Polskiego 2.
Burmistrz Miasta Pyskowice Zarządzeniem Nr
RZ.0050.063.2016 z dnia 11.04.2016r. przeznaczył
do dzierżawy nieruchomości gruntowe położone

w Pyskowicach stanowiące:
1) część działki nr 282/22 km.3 obr.P-ce, KW Nr
GL1G/00067852/1 o pow. 0,8000 ha i 0,1100 ha,
2) część działki nr 616/129, km.1 obr.P-ce, KW Nr
GL1G/00021203/3, o pow.80,25 m2 i 300m2,
3) część działki nr 1003/104, km.4 obr.Dzierżno,
KW Nr GL1G/00117472/9, o pow.800 m2,
4) część działki nr 517/26, km.11 obr.P-ce, KW Nr
GL1G/00044049/2, o pow.642m2 i 490m2,
5) część działki nr 308/1 km.3 obr.P-ce, KW Nr
GL1G/00065307/2 o pow. 1,1500 ha,
6) część działki nr 9/26, km.16 obr.P-ce,KW Nr
GL1G/00008401/4, o pow.29 m2,
7) część działki nr 4/23, km.16 obr.P-ce, KW Nr
GL1G/00038529/6, o pow. 6m2,
8) część działki nr 266/117, km.5 obr.P-ce,KW Nr
GL1G/00007594/6, o pow.400 m2,
9) część działki nr 285/22 km.3 obr.P-ce, KW Nr
GL1G/00025036/9 o pow. 406m2 i 330m2,
10) część działki nr 288/19 km.3 obr.P-ce, KW Nr
GL1G/00067007/3 o pow. 1,3700 ha,
11) część działki nr 341/60, km.12 obr.P-ce,KW Nr
GL1G/00118673/5, o pow. 210m2 i część działki nr
342/61, km.12 obr.P-ce, KW NR GL1G/00118673/5,
o pow. 280m2.
Ww. zarządzenia zostały wywieszone na urzędowej
tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego
w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 oraz na
stronach internetowych Urzędu.

WYNIKI FUTSAL AKADEMII PYSKOWICE – MARZEC 2016

* Rocznik 1999 – 02
VIII miejsce w Pyskowickiej Lidze Halowej 2016 (rozgrywki seniorskie)
Sparing z rocznikiem 1997 i młodsi ŁTS Łabędy, przegrany 0:2
Od 10.04 zapraszamy do śledzenia poczynań w Lidze Juniorów Młodszych Podokręgu Zabrze Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
* Rocznik 2003 – 04
III miejsce w turnieju Młodzików Halowej Ligi Podokręgu Zabrze
VI miejsce w turnieju APN CUP w Knurowie
Od 08.04 III Wojewódzka Liga Młodzików, pierwszy mecz z Polonią
Bytom
* Rocznik 2005 – 06
VIII miejsce na turnieju w Zabrzu
Sparing z AP Gliwice wygrany 12:7
8 kwietnia rocznik 2006 rozpoczyna rozgrywki Orlików od meczu z Piastem Gliwice, natomiast rocznik 2005 w tym samym dniu inauguruje
rozgrywki ligowe meczem z MKS Sośnicowice
* Rocznik 2007 – 08
Sparing z AP Gliwice zakończony remisem 9:9
Turnieje wyjazdowe bez klasyfikacji drużyn (13 i 19.03)
Mariusz Połeć Wiceprezes Zarządu
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OGŁOSZENIA
Pożyczki bez BIK-u,
w 15 minut.
Tel. 731 255 504

SERWIS KOMPUTEROWY PC POMOC

- pogotowie komputerowe u Klienta
- serwis komputerów, laptpów
- usługi informatyczne

798-867-888
www.pcpomoc.com

Sprzedam mieszkanie
3 pokoje
w Pyskowicach
tel. 532-361-658

Punkt Opłat

Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty
itp. Biuro Kredytowe Fines
44-120 Pyskowice ul. Szopena 1
tel. 32 333 20 80

PYSKOWICKA LIGA HALOWA
Od listopada 2015 r. do marca br.
w każdą niedzielę w godzinach
9.00–12.00 w hali widowiskowo –
sportowej im. Huberta Wagnera
w Pyskowicach odbywały się rozgrywki Pyskowickiej Ligi Halowej.
126 zawodników przez 5 miesięcy
rywalizowało między sobą w 9 drużynach o miano tej najlepszej, a wyniki, tabele oraz klasyfikacje strzelców były na bieżąco aktualizowane
na stronie internetowej: www.futsalakademia.pl. Wielkie sportowe
emocje, mecze o „podwyższonym
ryzyku”, piękne bramki, ale przede
wszystkim dobra zabawa zrzeszały
i przyciągały w niedzielne poranki
sympatyków Futsalu. To wspaniały
dowód na to jak popularny jest futsal w Pyskowicach!

Dziś nadszedł czas na podsumowanie ligi:
1. DB Schenker 54
2. Fretpol Pyskowice
3. Warka Team
4. Fap Folder
5. Rossmann Futsal Team
6. Skazani
7. Czarni Old Stars
8. FA Scout Pyskowice U16
9. Yushin Team
Już teraz pragniemy zaprosić na
kolejną edycję Pyskowickiej Ligi
Halowej 2016, start rozgrywek od
listopada tego roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać na: klub@futsalakademia.pl lub pod numerem telefonu
661 354 596.
Mariusz Połeć
Klub Futsal Akademia Pyskowice
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W kwietniu

za grosze:
cebulki kwiatowe i krzewy owocowe
nasiona warzyw i kwiatów
środki ochrony roślin

Pyskowice, ul. Szpitalna 7, tel. 32 233 97 29
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Tłumaczenie dokumentów oraz asysta w urzędach
Kursy językowe:
 dzieci od 6 lat
 dorośli 30+, zajęcia w soboty
 przygotowanie do matury i innych egzaminów

Ziemięcice, ul. Mikulczycka 4
tel. 668-452-917
www.angielski.pyskowice.biz
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