
W tym roku już drugi raz wręczono „Pyskowickie Wieże” wyróżnienie 
ustanowione przez Radę Miejską w 2013 roku. 

Corocznie wyróżnienie to jest przyznawane w dwóch kategoriach: osób 
indywidualnych i zbiorowych (organizacji, stowarzyszeń, klubów sporto-
wych, podmiotów gospodarczych) za szczególne działania  na rzecz miasta 
Pyskowice i jego mieszkańców, w szczególności w sferze społecznej, eduka-
cyjnej, sporcie, kulturze i gospodarce, w tym za najlepiej zagospodarowaną 
przestrzeń industrialną.

Tak – tyle właśnie dni składa się na 
15 lat historii Teatru Młodzieżowe-
go Carpe Diem. Pisanie o jubileuszu 
postanowiłem rozpocząć od mate-
matycznego ujęcia kierując się magią 
cyfr i ich znaczeniem w codzien-
ności. Każda z cyfr, która pojawi 
się w tym tekście będzie przypisana 
konkretnej emocji, uczuciom, rela-
cjom jakie ze sobą niesie…
Cyfra pierwsza - przypisana jest 
„przyjaźni” - teatr dał nam doro-
słym oraz „młodym” możliwość 
zbudowania więzi trwalszych niż 
początek i koniec prób czy spekta-
klu. Jesteśmy ze sobą ciągle i to jest 
pierwsza magia teatru. 
Cyfra druga - „miłość” nas doro-

słych do wszystkich, którzy oddają 
swój czas, mądrość, dobroć, talent, 
zawziętość, charakter w nasze ręce 
i pozwalają często na długie i wy-
czerpujące korzystanie z wymienio-
nych wyżej. 
Cyfra trzecia – „wzruszenie” jakie 
wszyscy możemy odczuwać w chwi-
lach kiedy już jest, dzieje się i udaje 
się pięknie zrealizować pomysł reży-
sera oraz oddać w słowach, gestach 
i piosenkach myśl jaką ze sobą niósł.
Cyfra czwarta – „zachwyt”, zachwy-
cam się każdym słowem i dźwiękiem 
jakie pojawiają się na scenie, pozwa-
lam się im porwać i ponieść, a kiedy 
mogę zobaczyć „młodych” w innych 
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„PYSKOWICKIE 
WIEŻE” WRĘCZONE

Zdrowych, spokojnych, radosnych
i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy

spędzonych w świątecznej i rodzinnej atmosferze
wśród najbliższych

mieszkańcom Pyskowic i czytelnikom
„Przeglądu Pyskowickiego”

życzą: Burmistrz Pyskowic, Rada Miejska
oraz redakcja „Przeglądu Pyskowickiego”

więcej na str. 2
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Informacje burmistrza
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 +

Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od 
1 kwietnia 2016 r. wprowadzono świadczenie wy-
chowawcze, którego celem jest częściowe pokry-
cie wydatków związanych z wychowaniem dziec-
ka, 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 bę-
dzie ustalane na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 
30 września 2017 r. W przypadku złożenia wnio-
sku o ustalenie prawa do świadczenia wychowaw-
czego do dnia 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia 
wychowawczego na podstawie przedmiotowego 
wniosku ustala się od 1 kwietnia 2016 r. W związ-
ku z tym nie ma konieczności składania wnio-
sków osobiście w pierwszych dniach kwietnia - 
co pozwoli na uniknięcie ewentualnych kolejek. 

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcz-
nie na dziecko w rodzinie. Kwota świadczenia 
wychowawczego za niepełny miesiąc (np. w przy-
padku urodzenia dziecka lub ukończenia przez 
dziecko 18 roku życia) ustalana jest proporcjo-
nalnie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
Na pierwsze dziecko 

• jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
nie przekracza kwoty 800,00 zł (rokiem bazo-
wym 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 – nieza-
leżnie od dochodu rodziny.

Wnioski na świadczenie wychowawcze moż-
na składać od 1 kwietnia br. Na chwilę obecną 
wnioski są dostępne do pobrania w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Pyskowicach, ul. Cicha 1 oraz 
na stronie internetowej: 
• www.opspyskowice.pl w zakładce „Świadcze-

nie wychowawcze 500+”; 
• www.pyskowice.pl w zakładce: Jednostki Orga-

nizacyjne/Ośrodek Pomocy Społecznej/Świad-
czenie wychowawcze 500+.

Ponadto wnioski można składać w wersji elek-
tronicznej za pomocą systemu teleinformatycz-
nego:
• utworzonego przez ministra właściwego do 

spraw rodziny, tj. Emp@tia: https://wnioski.
mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVer-
sion=0);

• udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych;

• banków krajowych świadczących usługi drogą 
elektroniczną. 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Pyskowice, ul. Cicha 1

Pokój nr 7 i 8
tel. kontaktowy: (32) 233 233 55

Urząd Miejski Pyskowice,
ul. Strzelców Bytomskich 3

Pokój nr 114 (parter)

Przyjmowanie wniosków na pierwsze dziecko 
(zależne od dochodu) i kolejne dziecko/dzieci

Przyjmowanie wniosków na drugie i następnie 
dziecko/dzieci (niezależnie od dochodu rodziny)

Godziny przyjmowania wniosków:
Poniedziałek 8:00-17:00

Wtorek 8.00-15:00
Środa 8:00- 15:00

Czwartek 8:00-17:00
Piątek 8:00-13:30

Wyjątek stanowi: Piątek 01.04.2016r.
godz. 8:00-15:00

Godziny przyjmowania wniosków:
Poniedziałek 8:00-15:00

Wtorek 8.00-15:00
Środa 8:00-15:00

Czwartek 8:00-17:00
Piątek 8:00-13:00

Wyjątek stanowi: Piątek 01.04.2016r.
godz. 8:00-15:00 

Ponadto wnioski będą przyjmowane 
w następujące soboty:

Sobota 02.04.2016r. w godz. 8:00-14:00
Sobota 23.04.2016r. w godz. 8:00-14:00
Sobota 14.05.2016r. w godz. 8:00-14:00

Ponadto wnioski będą przyjmowane  
w następującą sobotę:

Sobota 02.04.2016r. w godz. 8:00-14:00

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 (styczeń, luty, 

marzec 2016 r.) obowiązującego 
wymiaru czasu pracy 

URZĄD MIEJSKI 
W PYSKOWICACH
25 MARCA 2016 r.

BĘDZIE CZYNNY
w godzinach
7.30 - 11.30

Wnioski na 500+ można składać osobiście w następujących punktach:

Ferie zimowe już za nami. Był to czas wypoczyn-
ku, relaksu i zabawy. Toteż dla wszystkich dzieci, 
które z różnych przyczyn spędzały ferie w miejscu 
zamieszkania władze samorządowe przygotowały 
ciekawy program wyjazdów i wycieczek jednodnio-
wych: na lodowisko, do kina, do Wisły, Krakowa 
i Wrocławia. Największym powodzeniem cieszyły 
się wycieczki do Wrocławia i Wisły. Chętnych było 
tak dużo, że zorganizowano dodatkowe wyjazdy.

We Wrocławiu dzieci zwiedziły Hydropolis – je-
dyne w Polsce nowoczesne i multimedialne cen-
trum wiedzy o wodzie. Poznały teorie dotyczące po-
chodzenia wody i jej obecności we Wszechświecie. 
Oglądały modele statków z różnych epok, uczest-
niczyły w doświadczeniach fizycznych, siedziały 
w kapsule batyskafu „Trieste”. W Wiśle „mali wy-
cieczkowicze” uczestniczyli w kuligu, którego trasa 

FERIE 2016  

ciąg dalszy na str. 4

Michał Król - Dyrektor OPS w Pyskowicach
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Z prac Rady Miejskiej

Podziękowania 
„Nie umiera ten kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich”. 

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili 
z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz 

uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej 
ŚP. Rafała Ładyko

za okazaną pomoc, współczucie i modlitwę serdeczne 
podziękowania składa Rodzina

W roku poprzednim wyróżnieni 
zostali: ks. Leonard Stroka – pro-
boszcz Parafii Nawrócenia św. Paw-
ła w Pyskowicach - za wieloletnią, 
pełną oddania pracę i  zaangażowa-
nie w działalność na rzecz miesz-
kańców miasta Pyskowice oraz 
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum w Pyskowicach” za 
wieloletnią, szczególną działalność 
na rzecz osób chorych i ich rodzin.  

Tegorocznymi laureatami zo-
stali: Pan Władysław Macowicz – 
w uznaniu całokształtu działań na 
rzecz miasta, szczególnie w sferze 
historii Miasta Pyskowice. Wyróż-
nienie zostało wręczone na sesji 
Rady Miejskiej 25 lutego 2016 r.

W kategorii stowarzyszeń wyróż-
nienie przyznano Młodzieżowemu 
Teatrowi Carpe Diem kierowanemu 
przez Agnieszkę Nalepkę w uzna-

niu całokształtu dokonań artystycz-
nych, krzewienie wartości patrio-
tycznych i chrześcijańskich oraz 
promocję Miasta Pyskowice. Teatr 
obchodzi w tym roku 15 lat swojej 
działalności. Z tej okazji  odbył się 
koncert, na którym wyróżnienie 
zostało wręczone Agnieszce Na-
lepce z najlepszymi życzeniami dla 
jej najbliższych współpracowników 
Agaty Sitarek i Adama Wójcika oraz 
młodzieży tworzącej teatr. 

Jolanta Drozd
Przewodnicząca RM 

25 lutego br. odbyła się XVIII sesja Rady 
Miejskiej. Tym razem radni – w ramach sesji 
– odwiedzili firmę Rossmann w Pyskowicach. 
Celem wizyty było zobaczenie jak funkcjonu-
je to regionalne centrum dystrybucyjne dla 
południowej części Polski. Przypomnijmy, że  
centrum zostało otwarte 28 października 2014 
r. Funkcjonuje w nim magazyn o pow. 25 tys. 
m2. Jest to przede wszystkim miejsce pracy dla 
dużej liczby osób, w tym mieszkańców Pysko-
wic. Dodatkowo powstały miejsca pracy przy 
obsłudze centrum logistycznego – są to firmy 
zajmujące się transportem, ochroną, sprząta-
niem, czy cateringiem. 

W trakcie sesji dokonano również wręczenia 
wyróżnienia „Pyskowickie Wieże”. Była to dru-
ga edycja wyróżnienia za rok 2015. Laureatami 
wyróżnienia za rok 2015 zostali: w kategorii 
osób fizycznych: Pan Władysław Macowicz, 
natomiast w kategorii podmiotów zbiorowych 
wyróżnienie przyznano Teatrowi Młodzieżo-
wemu CARPE DIEM.

W czasie sesji, 25 lutego, statuetkę „Pysko-
wickie Wieże” wręczono Panu Władysławowi  
Macowiczowi, natomiast Teatr Młodzieżowy 
CAPRPE DIEM otrzymał statuetkę 27 lutego,  
podczas obchodów Jubileuszu 15-lecia Teatru.  

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Jed-
nocześnie zachęcamy Państwa 
do zgłaszania nowych kandy-
datów do wyróżnienia. Wnio-
ski do III edycji wyróżnienia 
można zgłaszać do końca 2016 
roku. Są przyjmowane w Urzę-
dzie Miejskim w Pyskowicach, 
w Biurze Obsługi Interesanta 
pok. 107 (parter) oraz w Biurze 
Rady Miejskiej pok. 220 (I pię-
tro). Można je również przesłać 
pocztą na adres: Urząd Miejski 
w Pyskowicach ul. Strzelców 
Bytomskich 3, 44-120 Pysko-
wice. Z inicjatywą przyznania 

wyróżnienia - poza przewodniczącym i wice-
przewodniczącym rady miejskiej, burmistrzem 
miasta - może wystąpić:

- co najmniej 5 radnych, 
- co najmniej 50 mieszkańców Pyskowic uję-

tych w stałym rejestrze wyborców. 
Ponadto z wnioskiem mogą występować 

podmioty gospodarcze działające na terenie 
miasta Pyskowice oraz instytucje, organizacje 
społeczne i kluby sportowe działające na terenie 
miasta Pyskowice. Podmioty te w danym roku 
kalendarzowym mogą zgłosić 1 kandydaturę do 
wyróżnienia.

W dalszej części sesji radni zapoznali się ze 
sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice 
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodo-
wego w szkołach prowadzonych przez gminę za 
rok 2015.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie:
• miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Dzielnicy Pyskowice – Południe;
• zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego fragmentu gminy Pysko-
wice w rejonie strefy komercyjnej po zachod-
niej stronie ulicy Gliwickiej.

Bożena Rutkowska
Biuro Rady Miejskiej

25 lutego 2016 roku 
na Sesji Rady Miejskiej 
Władze Pyskowic wrę-
czyły mi „Wyróżnienie 
– Pyskowickie Wieże”. 
Na łamach „Przeglądu 
Pyskowickiego” bar-
dzo serdecznie dzięku-
ję za to „Wyróżnienie” 
Pani Jolancie Drozd 
– Przewodniczącej Rady Miejskiej, Panu Wacławowi Kęsce – Burmistrzo-
wi i Radnym naszych Pyskowic. Składam również podziękowanie naszym 
mieszkańcom, od których otrzymuję liczne gratulacje. 

Władysław Macowicz

„PYSKOWICKIE WIEŻE” 
WRĘCZONE
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rolach i na innych scenach myślę 
sobie – jak cudownie jest widzieć 
ukształtowanych aktorów, którzy 
pierwsze słowa w tym niełatwym za-
wodzie wypowiadali na scenie MO-
KiS-u. 
Piątka – to „duma” – duma posta-
wiona na fundamencie dorastania 
i zmian jakie dorastanie ze sobą nie-
sie. Kiedy Raku wrócił na spektakl 
jubileuszowy nagle okazało się, że 
jest jak świeże truskawki w grudniu, 
cudownie czerwony i smaczny choć 
tylko na chwilę. Gdybym miał okre-
ślić to jednym zdaniem – błyskotliwy 
i czarujący w swojej prostocie i wy-
bitnie inteligentny w swoich żartach. 
Meryk w swojej dobroci i szacunku 
dla wszystkich z którymi rozmawia, 
z czołem często owianym myślą, któ-
rej nie pojmie nikt poza nim samym. 
Helena – cudownie zwiewna miło-
śniczka matematyki, która (o dziwo) 
jest podstawą jej czarującego roz-
kwitu. Roksana – wspaniałe dziecko 
wspaniałych rodziców (wtajemnicze-
ni wiedzą, że ma nie tylko tych biolo-
gicznych), wrażliwa, piękna, zawsze 
„korekt” zawsze „naj”. Michał – mę-
ski typ o sercu wrażliwszym niż nie-
jedno mi znane, profesjonalny, śpie-
wający tak, że mam ochotę zamknąć 
się w sobie i nigdy nic więcej nie 
zaśpiewać. Rafał – kiedyś miłośnik 
samego siebie dziś ktoś, kto potrafi 
podzielić się sobą i swoim talentem 
w sposób tak naturalny, że chce się 
czerpać z niego jak z najsmaczniej-
szej bombonierki. Iza – doskonała, 

pełna pasji i zawsze na pierwszym 
miejscu. Oleńka nasza – drobniutka 
istota z ogromny głosem, wrażliw-
sza od wielu i skromniejsza od bar-
dzo wielu – piękna i zachwycająca. 
Kuba, który mimo szaleństwa wokół 
niego ciągle pozostaje w tym samym 
swoim własnym tempie. Ania – cza-
rująca, pani pedagog, która swój nie-
wątpliwy talent pedagogiczny potrafi 
przelać w estradową obecność, którą 
zachwyca. I wielu innych – Agatka, 
Marta, Patrycja, Grzybki – każde 
z nich wnosi do mojego „zachwytu” 
coś nowego, szczególnego i absolut-
nie wyjątkowego. 
Szóstka to „więzy” – które w przy-
padku tego teatru wykraczają poza 
ramy zwykłych relacji społecznych. 
Więzy bowiem mają bezpośredni 
wpływ na proces twórczy pani reży-
ser, która potrafi do swoich pomy-
słów przekonać tych, dzięki którym 
teatr się stał. Mowa tutaj o rodzicach 
naszych „dzieci”, którzy z wielką 
ochotą zgodzili się odegrać dość 
szczególne role własnych pociech 
tworząc swego rodzaju „benefis” ży-
cia i radości ukierunkowanej na mi-
łość tak piękną i bezwarunkową jaka 
określa relację rodzić - dziecko. 
Siódemka to „szczęście” – szczęście, 
które wybrzmiewa w każdym dniu 
poprzedzającym premierę i w jej 
trakcie jak również krótko po, bo po-
tem szczęście przeradza się w smu-
tek, ale o tym nie będziemy tutaj 
pisać.
Osiem to „przywiązanie” – wszyst-
kich nas do siebie nawzajem, bez-

kompromisowe, często wykraczające 
dalej niż ostatnia godzina spektaklu, 
często trwalsze niż wejściówka znale-
ziona na podłodze w sali widowisko-
wej kiedy opadło już konfetti i drzwi 
się zamknęły. 
Dziewięć to „tęsknota” – to dość 
szczególna reperkusja wszystkich 
wymienionych powyżej stanów, gdyż 
pojawia się zawsze kiedy „dokonało 
się” i trwa do chwili kiedy „dokona 
się znów”. 
Dziesięć to „szacunek” – którym 
obdarzamy siebie nawzajem i naszą 
publiczność dzięki której jesteśmy 
zawsze silniejsi, lepsi, bardziej zaan-
gażowani, a także oddani jej w pełni. 
Czasem dziwić może kolejka, która 
ustawia się w dniu udostępnienia 
wejściówek i pytania „ile mogę”, cza-
sem mamy wrażenie, że wejściów-
ka na Carpe Diem jest jak wygrana 
w lotto, ale wszystko rozmywa się 
w dźwiękach braw po spektaklu. 
Jedenastka to „spełnienie” - na-
macalne dla nas jako twórców, dla 
„młodych” jako artystów i  dla naszej 
publiczności. Spełniamy się bowiem 
wszyscy tworząc, realizując, przed-
stawiając i oddając pod ocenę efekty 
naszej pracy. 
Dwanaście to „pewność siebie” - tak 
bowiem młodzi doświadczają mocy 
teatru, to najczęstsza odpowiedź na 
pytanie – co dał mi teatr? Pewnością 
siebie, która rozlała się z mocy teatru 
obdarować można wielu, ale kilka 
osób (w tym ja sam) odczuwają ją 
organoleptycznie i są jej świadome. 
Trzynastka – powinna być pechowa, 

ale w tym tekście zostaje obdarowana 
siłą „zaufania” – zaufanie bowiem 
jest nierozerwalnym elementem na-
szego wspólnego „bycia” bo czyż nie 
zaufaniem właśnie do reżysera jest 
pojawienie się na scenie w rajtuzach, 
w roli własnej córki, w prześcieradle. 
Czyż nie zaufaniem właśnie jest tekst 
Okudżawy, który w ustach młodego 
człowieka może zabrzmieć lub też 
zupełnie nie. Czyż nie zaufaniem 
właśnie jest zaśpiewanie po czesku 
piosenki, którą nuciła cała Polska 
lub też otrzymanie scenariusza na 
tydzień przed premierą z pełną świa-
domością upływu czasu? Zaufanie 
w teatrze to bardzo ważna sprawa!
Czternastka to „krew, pot i łzy”, 
które w spektaklu jubileuszowym nie 
pojawiały się zbyt często lub też poja-
wiały się w zaciszu wieczorów domo-
wych, a nie podczas prób. Te cechy 
często określają charakter naszych 
spotkań, kiedy to Agata o 23.30 naka-
zuje nie mylić ręki z nogą, Agnieszka 
z beznadzieją kręci głową nad jako-
ścią tekstów wypowiadanych, a ja 
staram się nakarmić myślą, że mimo 
iż nie śpiewają to zaśpiewają. 
Piętnaście to „nadzieja” - nadzieja 
na to, że będziemy zawsze, że bę-
dziemy długo, że zawsze będzie nam 
się chciało i że nigdy nie powiemy 
sobie dość. To nadzieja również na 
to, że po udanym eksperymencie 
z rodzicami powstanie teatr dla do-
rosłych. To również nadzieja, że po-
wroty choć bywają trudne – będą się 
zdarzać, a pożegnań nie będzie zbyt 
wiele. 

ciąg dalszy ze str. 1

5400 CARPE DIEM

przebiegała przez malownicze tereny wzdłuż do-
liny Białej Wisełki. Pęd koni i wspaniałe widoki 
wprowadziły uczestników w doskonały nastrój 
i prawdziwie góralski klimat. Po kuligu odbyło 
się wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku, 
poczęstunek i ciepła herbata. Będąc w Krako-
wie dzieci zwiedziły Podziemia Rynku, obejrza-
ły wystawę szopek bożonarodzeniowych oraz 
uczestniczyły w warsztatach zorganizowanych 
w Muzeum Historycznym. Zwieńczeniem wy-
cieczek był oczekiwany pobyt w MC Donaldzie. 
Sympatycy łyżew uczestniczyli w wyjazdach na 
lodowisko do Gliwic. Chętnych nie brakowało. 

Wszystkie dzieci świetnie poradziły sobie na śli-
zgawce, nawet te, które na tafli były po raz pierw-
szy. Dużym powodzeniem cieszyły się wyjazdy 
do zabrzańskiego Multikina na filmy pt. „Alvin 
i wiewiórki: Wielka wyprawa”, „Misiek w No-
wym Jorku” i „Zwierzogród”. Po powrocie dzieci 
wróciły zadowolone i pełne wrażeń. 

Łącznie we wszystkich wycieczkach wraz 
z opiekunami wzięło udział 614 uczestników. 
Opiekę nad naszymi podopiecznymi sprawowały 
panie z pyskowickich szkół: Jolanta Mazur, Anna 
Płoskonka, Joanna Bachul, Grażyna Uryga, Ka-
tarzyna Zborowska, Natalia Gut, Joanna Dudek, 
Barbara Szczepańska, a także Edyta Nieczypor, 
Aleksandra Limont, Katarzyna Zdradowska i Ry-
szard Panek. Wszystkim opiekunom składamy 
serdeczne podziękowania. To im zawdzięczamy 

wspaniałą atmosferę panującą podczas wszyst-
kich wyjazdów.

Chociaż ferie już za nami, przed nami wakacje. 
Więc spotkamy się już wkrótce!

Bożena Kikut

FERIE 2016
ciąg dalszy ze str. 2

AW
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MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI
Już po raz siódmy odbył się w na-

szym mieście Miejski Konkurs 
Recytatorski dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów zorga-
nizowany przez Gimnazjum Nr 1 
oraz Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Pyskowicach. Celem było wyło-
nienie reprezentantów Pyskowic 
do regionalnego etapu Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego 
w Katowicach oraz do Spotkań 
Zamkowych w Toszku. Honorowy 
patronat nad konkursem objął Bur-
mistrz Pyskowic Wacław Kęska.

Trudnej roli wyłonienia najlep-
szych recytatorów podjęło się Jury, 
które stanowiły następujące osoby: 
Regina Buchta - nauczycielka na-
uczania zintegrowanego w Szkole 
Podstawowej w Toszku, prowadząca 
jednocześnie warsztaty teatralne dla 
dzieci; Agnieszka Kazubek - rzecz-
nik Urzędu Miejskiego w Pyskowi-
cach, znawczyni języka współcze-
snych mediów i wielbicielka teatru 
oraz Adam Wójcik – dyrektor ds. 
kultury Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu w Pyskowicach.

Wyniki konkursu przedstawiają 
się następująco:

Klasy 0 – III
I miejsce DAWID FRUEAUFF SP 
nr 6, opiekun: Dorota Sygidus;
II miejsce MACIEJ MAZUR SP nr 
5, opiekun: Zenobia Januszewska; 
III miejsce WIKTORIA MAM-
CZARSKA Ognisko Pracy Pozasz-
kolnej, opiekun: Gabriela Bisz.
Klasy IV – VI
I miejsce PAULA PASZKOWSKA 
MOKiS, opiekun: Agnieszka Na-
lepka;
II miejsce JULIA TELEPKO SP 
nr 5, opiekun: Jolanta Pryciak;
III miejsce WERONIKA JANUSZ-
KIEWICZ SP nr 5, opiekun: Jolanta 
Pryciak.
GIMNAZJUM
I miejsce NATALIA MUSIOŁ Gim-
nazjum Nr 1, opiekun: Agnieszka 
Nalepka;
II miejsce MICHALINA WAREC-
KA Gimnazjum nr 1, opiekun: 
Agnieszka Nalepka;
III miejsce MATEUSZ SPURA 
Gimnazjum nr 1, opiekun: Agniesz-
ka Nalepka.
Miasto reprezentować będą:
• Regionalny Konkurs Recytatorski 

„Mały OKR 2016” w Katowicach:

 DAWID FRUEAUFF,  PAULA 
PASZKOWSKA, NATALIA 
MUSIOŁ.

• Spotkania Zamkowe w Toszku:
 PAULA PASZKOWSKA, JULIA 

TELEPKO, WERONIKA 
JANUSZKIEWICZ, MACIEJ 
FRĄCZKOWSKI, MATEUSZ 
KOS.

Wszystkim uczestnikom Miejskie-
go Konkursu Recytatorskiego oraz 
ich nauczycielom serdecznie gratu-
lujemy i życzymy sukcesów na ko-
lejnych etapach konkursów. 

Składam również podziękowania 
za pomoc w organizacji i przepro-

wadzeniu konkursu Wydziałowi 
Kultury UM w Pyskowicach, Dy-
rekcji Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej oraz Radzie Rodziców Gimna-
zjum Nr 1 w Pyskowicach.

Mariola Piprowska

PS. Z wielką przyjemnością infor-
mujemy, że Paulina Paszkowska 
z Pyskowic wygrała 11 marca br. re-
gionalne eliminacje do Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego 
i tym samy będzie reprezentowała 
województwo śląskie w finałowym 
Małym OKR, który odbędzie się 
w Starachowicach.

W piątek 4 marca br. udostępnili-
śmy w ratuszu miejskim nową eks-
pozycję z dziedziny historii, której 
autorem jest Maciej Mazur. Tema-
tem wystawy jest historia browarów 
miast Pyskowic i Toszka, na którą 
składają się unikalne rekwizyty 
i wnikliwa analiza autora na ten cie-
kawy dla naszego miasta temat. Na 
uroczystym otwarciu Maciej Mazur 

przedstawił prezentację multime-
dialną o historii browarnictwa na 
naszym terenie, która wyczerpująco 
rozwinęła temat ku zadowoleniu 
licznie przybyłych gości. Zaprasza-
my do zwiedzania wystawy do 24 
maja br. od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10.00-18.00.

W sobotni wieczór 5 marca ga-
leria PODcień gościła wiosenne 

nastroje na fotografii Bo-
żeny Nitki. Wartościowi 
ludzie nigdy nie mają 
łatwej przeszłości. To 
zdanie definiuje autorkę 
obecnej wystawy, któ-
rą jest fotograf samouk 
- Bożena Nitka. Zdoby-
ła niemałą popularność 
i obecnie jest już rozpo-
znawana na świecie jako 
artysta fotograf prezen-
towany z powodzeniem 
w popularnym magazynie 
ilustrowanym VOGUE. 

Mieszka w ukochanych Gliwicach, 
zafascynowana ich charakterem 
i architekturą. Jednak na miasto 
patrzy poprzez ludzi, bo to oni dla 
niej są najważniejsi. Tam, gdzie cha-
os i wieczna gonitwa chciałaby wi-
dzieć spokój i harmonię. Preferuje 
ze wszech miar prawdziwą stronę 
życia. Często idzie pod prąd i łamie 
zasady fotograficznego świata. Ko-

cha ludzi i ich emocje. Aby zrobić 
prawdziwy portret, prócz fotografa, 
staje się psychologiem. Dotarcie 
do głębi ludzkiej świadomości jest 
dla niej podstawą dobrej fotogra-
fii, która zawsze opowiada jakąś 
historię. Uwieczniając ludzi na tle 
ginącej architektury tworzy własny 
świat czasów, których już nie ma, 
a które stara się zatrzymać. Każ-
dy dzień dodaje kolejne kadry do 
historii zwanej życiem. Robi to co 
kocha. W ten sposób materializuje 
swoje marzenia, po czym dzieli się 
nimi z jak największą liczbą odbior-
ców. Ma nadzieję, że poprzez to co 
robi z tak wielką pasją, w pewnym 
stopniu zwróci uwagę i uwrażliwi 
ludzi na takie problemy jak chaos 
na świecie i powszechny wyzysk 
człowieka przez człowieka. Zapra-
szamy na tą specyficzną ekspozycję 
do końca marca od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10.00-18.00.

Bożena Jarząbek

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
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TURNIEJ PIŁKARSKI „FERIE 2016”
27.02.2016 MKSR Czarni Pyskowice zorganizował w hali  widowiskowo-
sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach turniej piłkarski dla dzieci 
pn.: „Ferie 2016”. W zawodach wystartowały 4 drużyny. Wygrał zespół Czarni 
I przed Rycerze Ajax Gliwice, Akademia Futsal Toszek i Czarni II Pyskowice. 
Zespołom uczestniczącym w rywalizacji wręczono puchary, a zawodników 
obdarowano słodyczami.

Marian Brych Prezes klubu

Pierwszy tydzień minionych ferii okazał się bardzo intensywnym okre-
sem dla blisko 30 młodych piłkarzy Futsal Akademii Pyskowice, którzy 
uczestniczyli w „Sportowisku”. Przez tydzień w godzinach 8.00 – 16.00 
adepci szkółki spędzali swój wolny czas w bardzo aktywny sposób:
• tajniki sztuki walki Taekwon-do,
• lekcje wspinaczki z instruktorem Gliwickiego Towarzystwa Wspinaczko-

wego,
• zajęcia na basenie (Aquarius Zabrze oraz Aquadrom w Rudzie Śląskiej),
• wycieczka do kina,
• najbardziej pożądane i lubiane szkolenie piłkarskie.

W imieniu klubu chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom za 
niezapomniane wspomnienia i świetną zabawę oraz rodzicom za zaufanie. 

Mariusz Połeć 
Wiceprezes Zarządu

Klub Futsal Akademia Pyskowice

Rocznik 1999 – 2002
II miejsce w turnieju Juniorów Halowej Ligi Podokręgu 
Zabrze
VIII miejsce w Pyskowickiej Lidze Halowej (rozgrywki 
seniorskie)

Rocznik 2003 – 04
1 drużyna – IV miejsce w turnieju Młodzików Halowej Ligi 
Podokręgu Zabrze (30.01)
2 drużyna – II miejsce w turnieju Młodzików Halowej Ligi 
Podokręgu Zabrze (30.01)
IV miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Śląska w Fut-
salu
V miejsce w turnieju Gwiazda Cup rocznika 2003

Rocznik 2005 – 06
1 drużyna  - VI miejsce w turnieju Orlików Halowej Ligi 
Podokręgu Zabrze (14.02)
2 drużyna – IV miejsce w turnieju Orlików Halowej Ligi 
Podokręgu Zabrze (07.02)

Rocznik 2007 – 08
1 drużyna – IV miejsce w turnieju Żaków Halowej Ligi Pod-
okręgu Zabrze (21.02)
2 drużyna – II miejsce w turnieju Żaków Halowej Ligi Pod-
okręgu Zabrze (21.02)
3 drużyna – III miejsce w turnieju Żaków Halowej Ligi Pod-
okręgu Zabrze (21.02)

Mariusz Połeć
Wiceprezes Zarządu

Klub Futsal Akademia Pyskowice

SPORTOWISKO 2016

Na zdjęciu Filip, Radek, Patryk i Malwin – radośni uczestnicy „Sportowiska”

WYNIKI FUTSAL 
AKADEMII PYSKOWICE 

(STYCZEŃ-LUTY)

Telewizja TVT jest 
pierwszą w historii Górne-
go Śląska koncesjonowaną 
cyfrową telewizją naziem-
ną. Dzięki przejściu na 
nadawanie cyfrowe zasięg 
telewizji powiększył się 
kilkakrotnie (aktualnie 
ponad 3 mln. mieszkań-
ców całej aglomeracji śląskiej). Oglądać 
Telewizję TVT można na: dekoderze 
DVBT kanał 47. Ustawienie odbioru 
jest proste. Wystarczy włączyć telewizor 
z zainstalowaną zwykłą anteną (nie sate-
litarną), potem pilotem ustawić automa-
tyczne wyszukiwanie kanałów, znaleźć 
bezpłatny kanał TVT, nacisnąć i gotowe. 
Ponadto Telewizję TVT można oglądać 
w telewizjach kablowych, w między inny-
mi UPC Kanał 361, Multiplay Kanał 33, 
Vectra Kanał 6, Leon Kanał 45, Echo Star 
Kanał 88, Jambox, Mediasat i innych. Te-
lewizja TVT nadaje programy codzien-
nie, 24 godziny na dobę, tworząc każdego 
dnia 4 godzinny program premierowy. 
Stacja telewizyjna TVT jest jedyną stacją 
komercyjną, która w całości swój czas an-
tenowy poświęca na tematy związane ze 

Śląskiem, tworząc programy informacyj-
ne, publicystyczne, historyczne i porad-
nikowe.

Od 2015 roku Telewizja TVT raz 
w miesiącu przygotowuje Informator Py-
skowicki przedstawiający najważniejsze 
wydarzenia i informacje z życia naszego 
miasta. Premierowy odcinek na antenie 
Telewizji TVT emitowany jest w każdy 
trzeci czwartek miesiąca o godz. 19.30 (po-
wtórki: trzeci czwartek miesiąca o godz. 
22.30 oraz trzeci piątek miesiąca o godz. 
8.30 i 11.30). Informator Pyskowicki moż-
na również oglądać (także programy ar-
chiwalne) przez stronę internetową www.
pyskowice.pl (klikając w baner z logo Te-
lewizji TVT) lub na stronie internetowej 
www.telewizjatvt.pl → Programy Samo-
rządowe.
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Rozpoczął się proces rekrutacyj-
ny do szkół średnich, a wraz z nim 
pojawił się trudny dla gimnazjali-
stów z klas trzecich problem wy-
boru kierunku i miejsca przyszłe-
go kształcenia. Decyzja ważna dla 
młodych ludzi, więc warto ją pod-
jąć rozsądnie i zadać sobie wcze-
śniej parę pytań. Poniższe słowa 
kieruję zatem do młodzieży, 
która właśnie łamie sobie głowy, 
analizując rozmaite oferty szkół 
ponadgimnazjalnych.

Gimnazjalisto, zanim wybie-
rzesz, zastanów się, co tak napraw-
dę Cię interesuje, jakie masz ocze-
kiwania, plany na przyszłość i czy 
koniecznie musisz wybrać szkołę 
daleko od domu, a przy okazji 
narazić się na koszmar dojazdów 
(uwaga – ważne dla tych, którzy 
rano lubią sobie pospać albo np. 
zrobić staranny makijaż!) oraz cał-
kiem spore koszty. Sprawdź dobrze 
rozkłady jazdy i wyobraź sobie, 
proszę, siebie, wstającego około 
5.30, by zdążyć na autobus. Myślę, 
że wizja to zbyt przerażająca, aby 
kontynuować… przejdę więc do 
rzeczy.

Jeśli na ostatnie pytanie odpo-
wiedziałeś przecząco – mamy dla 
Ciebie coś na miejscu, w Pysko-
wicach. „Konopnicka” ogłasza 
właśnie nabór do klas pierwszych 
liceum ogólnokształcącego i szkoły 
zawodowej. 

Przyszłym licealistom 
proponujemy:
1) klasę mundurową, w której 

w zakresie rozszerzonym reali-
zowane są następujące przed-

mioty: język polski, język an-
gielski / język niemiecki (do 
wyboru) oraz historia/geografia 
(do wyboru);

2) klasę sportową (specjalność 
piłka nożna) – UWAGA NO-
WOŚĆ! - w zakresie rozszerzo-
nym: język angielski/język nie-
miecki (do wyboru), biologia, 
chemia;

3) klasę medyczno – kosmetycz-
ną – w zakresie rozszerzonym: 
język angielski/język niemiecki 
(do wyboru), biologia, chemia;

4) klasę humanistyczną – w za-
kresie rozszerzonym: język pol-
ski, język angielski/język nie-
miecki (do wyboru), historia/
geografia (do wyboru).

W Zasadniczej Szkole Zawodo-
wej (WIELOZAWODOWEJ) prze-
widujemy dwie klasy, kształcące 
w zawodach: kucharz, lakiernik, 
monter zabudowy i robót wy-
kończeniowych w budownictwie, 
sprzedawca, blacharz samocho-
dowy, cukiernik, fryzjer, monter 
- elektronik, mechanik - monter 
maszyn i urządzeń, mechanik po-
jazdów samochodowych, monter 
sieci, instalacji i urządzeń sani-
tarnych, murarz - tynkarz, pie-
karz, wędliniarz, stolarz, ślusarz.

Szanowny Gimnazjalisto, wy-
bierz dla siebie coś z naszej oferty, 
bo pewnie już zauważyłeś, że jest 
ona nie tylko bogata, ale i atrak-
cyjna, gdyż umożliwi Ci realizację 
zainteresowań oraz przygotowanie 
do matury i studiowania na wielu 
kierunkach. 

Prowadzimy sprofilowane za-
jęcia dodatkowe (odpowiednio 
w klasach – wojskowe, policyjne, 
pożarnicze; kosmetyczne; arty-
styczne), w zakresie których współ-
pracujemy z 6. batalionem po-
wietrznodesantowym w Gliwicach, 
Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa 
z siedzibą w Poznaniu – Wydział 
Studiów Społecznych w Gliwicach 
i Medyczną Szkołą Policealną Wo-
jewództwa Śląskiego w Gliwicach. 
Dla klasy sportowej przewidziana 
jest współpraca z klubami piłkar-
skimi.

Mamy też inne atuty, o któ-
rych napiszę już wkrótce. Na ra-
zie wszystkich zainteresowanych 
zapraszam na naszą stronę http://
zsmk.edu.pl/ oraz Facebooka.

Aldona Pitera

"KONOPNICKA” WCHODZI DO GRY

TERMINARZ ROZGRYWEK LIGI: KLASA OKRĘGOWA GRUPA 3 
RUNDA WIOSNA 2016

19.03 godz. 15:00 Czarni Pyskowice – Jedność Jejkowice
26.03 godz. 13:00 Zameczek Czernica - Czarni Pyskowice
2.04 godz. 16:00 Czarni Pyskowice – Silesia Lubomia 
9.04 godz. 16:00 KS 94 Rachowice - Czarni Pyskowice

16.04 godz. 16:00 Czarni Pyskowice – Rafako Racibórz
23.04 godz. 17:00 Dąb Gaszowice - Czarni Pyskowice
30.04 godz. 17:00 Czarni Pyskowice – Naprzód Borucin  
7.05 godz. 17:00 Fortuna Gliwice - Czarni Pyskowice 

11.05 godz. 17:30 Czarni Pyskowice – LKS 1908 Nędza 
14.05 godz. 17:00 Zuch Orzepowice - Czarni Pyskowice
21.05 godz. 17:00 Czarni Pyskowice – ŁTS Łabędy
25.05 godz. 18:00 Naprzód Rydułtowy - Czarni Pyskowice
28.05 godz. 17:00 Czarni Pyskowice – Wilki Wilcza  
4.06 godz. 17:00 Czarni Pyskowice – LKS Krzyżanowice

11.06 godz. 17:00 Zryw Radonia - Czarni Pyskowice

Marian Brych 
Prezes klubu
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ZARZĄDZENIA

Sprzedam mieszkanie
3 pokoje

w Pyskowicach
tel. 532-361-658

Pożyczki bez BIK-u,
w 15 minut.

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

Wynajmę
lub sprzedam

lokal użytkowy 
w Pyskowicach

o powierzchni łącznej 210 m²

Tel. 690 000 979

Burmistrz Miasta Pyskowice         
Zarządzeniem Nr RZ.0050.042.2016 z dnia 10.03.2016 r. przeznaczył do dzierżawy nieruchomości 
gruntowe położone w Pyskowicach stanowiące:
1. część działki nr 1/175 km.14 obr.P-ce, o pow. 600m2,
2. część działki nr 393/111 km. 1 obr.P-ce, o pow. 0,8003 ha i działka nr 653/111 km. 1 obr.P-ce, 
o pow. 0,3894 ha,
3. działkę nr 604/4 km. 2 obr.P-ce, o pow. 0,7040 ha, działka nr 605/4 km.2 obr.P-ce, o pow. 3,1095 ha 
i działka nr 603/4 km. 2 obr.P-ce, o pow. 0,0935 ha,
4. część działki nr 204/16 km. 7 obr.Dzierżno, o pow. 2592m2,
5. część działki nr 588/35 km. 10 obr.P-ce, o pow. 585m2,
6. część działki nr 580/19 km. 2 obr.P-ce, o pow. 510m2 i 285m2,
7. część działki nr 758/2 km. 6 obr.P-ce, o pow. 100m2 i 90m2,
 8. część działki nr 517/26, km. 11, obr.P-ce, o pow.0,9000 ha,
9. część działki nr 1321/1 km. 6 obr.P-ce, o pow. 96m2,
10. część działki nr 1406/13 km. 6 obr.P-ce, o pow. 32m2 i 44m2,
 11. część działki nr 922/115 km. 1 obr.P-ce, pow. całk. 0,0829 ha wraz z dostępem do drogi publicz-
nej ul. Poznańskiej po działkach o numerach: 747/115 924/115 do wydzierżawienia pow. 32m2,
12. część działki nr 9/26 km. 16 obr.P-ce, o pow. 96m2,
13. część działki nr 567/95 o pow. 0,1888 ha, działka nr 568/95 o pow. 0,2056 ha, działka nr 569/95 
o pow. 0,0756 ha km. 6 obr. P-ce i działka nr 1409/95 km. 6 obr. P-ce, o pow. 0,0634 ha,
14. część działki nr 739/1 km.11 obr.P-ce, o pow. 34,40m2 i 37,20m2,
15. część działki nr 893/16 km.10 obr.P-ce, pow.całk.0,0220 ha, wraz z dostępem do drogi publicznej 
ul. Czyżyków po działce numer 894/16, do wydzierżawienia pow. 108m2.    

Zarządzeniem Nr RZ.0050.041.2016 z dnia 10.03.2016 r. przeznaczył do dzierżawy nieruchomości 
gruntowe położone w Pyskowicach stanowiące:
1. działkę nr 156 km.7 obr.P-ce, o pow. 1,2640 ha i działkę nr 242/157 km.7 obr.P-ce, o pow. 
0,8063 ha,
2. działkę nr 455/16, km.10 obr.P-ce, o pow.609 m2,
3. część działki nr 288/19, km.3 obr.P-ce, o pow.532 m2,
4. część działki nr 517/26, km.11 obr.P-ce, o pow.569 m2,
5. część działki nr 919/115, km.1 obr.P-ce, pow. całk.0,0755 ha wraz z dostępem do drogi publicznej 
ul. Poznańskiej po działkach o numerach: 747/115 , 924/115 o pow. 32 m2,
6. część działki nr 1371/1, km. 6 obr.P-ce, o pow.27 m2,
7. część działki nr 1371/1, km. 6 obr.P-ce, o pow. 264m2,
8. część działki nr 665/2, km. 10 obr.P-ce, o pow.12,5 m2.  
Ww. zarządzenia zostały wywieszone na urzędowej tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego 
w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 oraz na stronach internetowych Urzędu.

Burmistrz Miasta Pyskowice zarządzeniem Nr RZ.0050.040.2016 z dnia 10.03.2016 r. przeznaczył 
do sprzedaży na rzecz najemców n/w lokale mieszkalne:
ul. Wojska Polskiego 13
 - lokal mieszkalny nr 6, klatka III,
ul. Jana Kochanowskiego 6
 - lokal mieszkalny nr 4, klatka I,
ul. Fryderyka Szopena 12
 - lokal mieszkalny nr 3, klatka I,
Ww. zarządzenie zostało wywieszone na urzędowej tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego 
w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 oraz na stronach internetowych Urzędu.

OGŁOSZENIA

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

798-867-888
www.pcpomoc.com
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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

cebulki kwiatowe i nasiona
doniczki i ziemia kwiatowa
ozdoby wielkanocne

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

W marcu
za grosze:

DŁUGOPIS Z KOŃCÓWKĄ DO EKRANÓW DOTYKOWYCH

W Biurze Promocji i Współpracy Part-
nerskiej UM w Pyskowicach (pok. 226, 
I piętro) można nabyć metalowe długopi-
sy typu Touch Writer z wygrawerowanym 
logiem Pyskowic, z końcówką umożliwia-
jącą pracę na urządzeniach wyposażonych 
w ekrany dotykowe. Długopisy dostępne są w 6 wariantach kolorystycz-
nych: czarnym, pomarańczowym, czerwonym, błękitnym, żółtym i jasno-
zielonym, w cenie 2,15 zł za sztukę. To kolejny gadżet pyskowicki w ofercie 
materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży. Informacje o po-
zostałych materiałach i gadżetach oraz o sposobie ich dystrybucji dostępne 
są na stronie internetowej www.pyskowice.pl w zakładce: MULTIMEDIA/
MATERIAŁY PROMOCYJNE. EM
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