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9. PYSKOWICKIE TARGI 
EDUKACYJNE

Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice 
oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

serdecznie zapraszają 
gimnazjalistów, ich rodziców oraz wszystkich zainteresowanych 

na  9. Pyskowickie Targi Edukacyjne, 
które odbędą się 09.04.2013 r. o godz. 9.00 

w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach
w programie m.in.:

- prelekcja nt. poszukiwanych zawodów oraz sytuacji na rynku pracy;
- prezentacja szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gliwickie-
go i tarnogórskiego.

WSTĘP WOLNY!
nr kontaktowy: (32) 332 60 77 - Wydział Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Pod takim tytułem powstał kolejny spektakl teatru Młodzieżowe-
go Carpe Diem. 

Oczywiście tytuł tak przewrotny, jak i sama treść. Tym razem z oka-
zji Walentynek i Dnia Kobiet, czyli kabaretowo, dowcipnie, zabawnie 
i smacznie. Dlaczego smacznie? Bo teksty pojawiające się w spektaklu 
były, chciało by się rzec – charakterne, subtelne i ironiczne, ale nie po-
zbawione smaku. 

Chcąc pokusić się o przybliżenie treści zawartych w scenariuszu tym 
z Państwa, którzy nie mieli możliwości zobaczyć tego na własne oczy, 
powinienem zacząć od tego, że w tej wizji pani reżyser świat damsko-mę-
ski stanął na głowie. Role się odwróciły - na scenie pojawiali się zniewie-
ściali mężczyźni, którzy w pełni przejęli domowe obowiązki swoich żon 
wraz z zamiłowaniem do seriali i plotek; kobiety, których ulubioną roz-
rywką jest mecz piłkarski i dość niewybredny język, chirurdzy, dla któ-
rych serce to organ, a nie suplement miłosnej diety; szefowa kobiecej ko-
muny, pozbawionej mężczyzn (w tej roli cudowna Paula Paszkowska), 
w której pojawienie się rzeczonych „niechcianych męskich wykopalisk”  
wywołuje strach, ale i zaciekawienie; no i narrator – który w emocjonal-
nie oszczędny sposób (w tej roli doskonały Jakub Piprowski) poprowa-
dził publiczność przez świat relacji damsko-męskich, opierając opowieść 
na przykładach fi lmowych. 

BYLE NIE O MIŁOŚCI
Jak więc rozumieć zamysł reżyserski tej teatralnej odsłony Carpe 

Diem? Sądzę, że w globalnej informacyjnej wiosce, w której żyjemy, 
w której dostęp do świata mamy z domowego fotela za jednym kliknię-
ciem myszy, pewne wzorce zacierają się bezpowrotnie i nieodwracalnie. 
Kobiety stają się niezależne i często nie wykazują potrzeby męskiego 
wsparcia, a mężczyźni zaczynają odwiedzać kosmetyczkę i coraz czę-
ściej zapuszczają się do mekki centrum handlowego z nieukrywaną przy-
jemnością. Oczywiście - to syndrom naszych czasów, więc nie oceniajmy 
tych zjawisk negatywnie. Sądzę jednak, że niejedna kobieta tęskni za mę-
skim wzorcem z literatury pięknej, który silnym ramieniem i mądrością 
ukrytą w twardym spojrzeniu potrafi ł powiedzieć kocham, nie potrzebu-
jąc do tego fanfar i kwiaciarni. To pewne, że niejeden mężczyzna z tęsk-
notą wypatruje niewiasty delikatnej jak lilija, zdolnej do miłości, w któ-
rej to on będzie tym jedynym. 

„Byle nie o miłości” nie jest zatem próbą rozliczenia się ze współ-
czesnym modelem życia, ale pewną subtelną – smaczną sugestią, że nie 
wszystko złoto, co się świeci i czasem odrobina refl eksji może korzystnie 
wpłynąć na nasze życiowe wybory. 

Podsumowując – Teatr Carpe Diem po raz kolejny pokazał, że kabaret 
może pozwolić sobie na przesuwanie granic i łamanie konwenansów, że 
w kabarecie to uchodzi. Zaś, czy uchodzi w życiu – odpowiedź na to py-
tanie musicie Państwo znaleźć sami. 

Dziękujemy wszystkim naszym dzieciom za to, że są, bez względu na 
trudności, odległość i wszystkie inne zdarzenia nieprzewidywalne. Jeste-
ście cudowni - i  ci duzi i ci mali. Jesteście nasi. Jesteście – najlepsi! Każ-
de spotkanie z Wami dodaje nam (piszę to również w imieniu Agniesz-
ki) skrzydeł i wiary, że wszystko, co nas otacza, ciągle jeszcze jest cu-
downie normalne. 

P.S. Informacja dla wtajemniczonych: „aplikuję” o następne, rychłe 
spotkanie!

Adam Wójcik

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkiej Nocy 

mieszkańcom Pyskowic 
zdrowia, spokoju i szczęścia rodzinnego 

życzą 
Rada Miejska, Burmistrz Pyskowic 

oraz 
Redakcja „Przeglądu Pyskowickiego” 
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Informacje bur mi strza

LIST OTWARTY 
DO MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI  

WIELOLOKALOWYCH I ICH ZARZĄDCÓW
Szanowni Państwo,

obowiązkiem ciążącym na każ-
dej gminie z dniem 1 lipca 
2013 r. stanie się odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komu-
nalnych wytwarzanych przez 
jej mieszkańców.

W praktyce oznacza to, że 
Gmina Pyskowice jest zobowią-
zana do zorganizowania syste-
mu odbioru odpadów komunal-
nych ze wszystkich nierucho-
mości zamieszkanych znajdują-
cych się na jej terenie. W związ-
ku z tym gmina w drodze prze-
targu wybierze firmę zajmującą 
się wywozem odpadów.

Oprócz odbioru odpadów ko-
munalnych, gmina jest zobo-
wiązana do odzyskania jak naj-
większej ilości surowców wtór-
nych, tak by na wysypisko tra-

fiły tylko te odpady, których już 
nie da się wykorzystać. Pod-
kreślić trzeba, że każda gmina 
musi osiągnąć odpowiedni po-
ziom recyklingu, w związku  
z czym każdy mieszkaniec ma 
nie tylko prawny, ale i moralny 
obowiązek segregowania śmie-
ci. Pozyskiwanie surowców 
wtórnych jest niezwykle ważne 
i to nie tylko z uwagi, na to, że 
za brak segregacji można zo-
stać ukaranym. Nadmierne wy-
twarzanie śmieci może dopro-
wadzić do tego, że po prostu  
w nich „utoniemy”.

Dodatkowym obowiązkiem, 
który Gmina Pyskowice do-
browolnie przejmie na siebie, 
jest wyposażenie nieruchomo-
ści w pojemniki do zbierania 
odpadów oraz utrzymanie ich  

w należytym stanie sanitar-
nym, porządkowym i technicz-
nym. Stało się to możliwe dzię-
ki ostatniej nowelizacji ustawy  
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. Jeszcze  
w zeszłym roku, gdy Rada 
Miejska podejmowała uchwały 
wprowadzające nowy system, 
mimo dużego zapotrzebowania 
społecznego na taką usługę re-
alizowaną przez gminę, nie ist-
niała taka prawna możliwość. 

Nowe prawo „śmieciowe” na-
kłada też obowiązki na miesz-
kańców oraz na Zarządców.

Po pierwsze do gminy po-
winna zostać złożona „deklara-
cja o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi”. W przypadku, gdy 
mieszkańcy nie mają możliwo-

ści zbierania własnych śmieci 
do osobnego pojemnika, gdyż 
funkcjonują dla nich „zbiorcze 
śmietniki”, najlepszym wg nas 
rozwiązaniem jest złożenie jed-
nej deklaracji dla całej nieru-
chomości. Mieszkańcy demo-
kratycznie powinni ustalić, czy 
będą zbierać odpady w sposób 
selektywny, czy też nie.

Do obowiązków właścicie-
la nieruchomości należy też za-
pewnienie miejsca, w którym 
będą stały dostarczone mu po-
jemniki na odpady komunal-
ne oraz dzwony do zbiórki od-
padów segregowanych. Wy-
daje się, że dobrym rozwiąza-
niem jest, by miejsce zbiórki 
odpadów zostało zabezpieczo-
ne przed ingerencją osób z ze-
wnątrz. W praktyce nie jest to 
niestety zawsze możliwe. Do-
datkowo przypominamy, że 
nieruchomości wielolokalowe, 
które mają swoje pojemniki na 
śmieci na cudzym terenie, mu-
szą uzyskać zgodę właściciela 
tego terenu, by móc z niego ko-
rzystać. 

Przypominamy też o obo-
wiązku wypowiedzenia umo-
wy z firmą, która obecnie od-
biera odpady komunalne z Pań-
stwa nieruchomości, by unik-
nąć sytuacji, w której będzie 
trzeba wnosić opłatę za odpady 
do Gminy i do poprzedniej fir-
my, mimo iż ta faktycznie nie 
będzie już wywoziła śmieci. 

Czekają nas duże zmiany. 
Żywimy jednak nadzieję, że 
dzięki wzajemnej współpracy  
i zrozumieniu, pokonamy 
wszelkie przeszkody, a Pysko-
wice w dalszym ciągu będą 
czystą miejscowością.

Wacław Kęska
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Z PRAC RADY MIEJ  SKIEJ
Tematem wiodącym ostatniej sesji Rady, któ-

ra odbyła się 27 lutego br., była informacja na 
temat bezrobocia w gminie oraz sposobów ak-
tywizacji bezrobotnych. Temat zreferował za-
proszony na sesję dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy w Gliwicach Marek Kuźniewicz. Pan 
dyrektor przedłożył radnym szczegółowe da-
ne dotyczące rynku pracy, w tym dane dotyczą-
ce bezrobotnych oraz poszukujących pracy we-
dług czasu pozostawania bez pracy, wieku, po-
ziomu wykształcenia i stażu pracy. Z przedsta-
wionych danych wynika, że ilość bezrobotnych 
w naszym mieście w grudniu 2012 r. wynosiła 
843 osoby. Jest to o 97 osób więcej w stosun-
ku do danych z grudnia 2011 r. W ramach ak-
tywizacji bezrobotnych w roku 2012 PUP Gli-
wice realizował dwa programy specjalne: „Sa-
mozatrudnienie jako skuteczna forma aktywiza-
cji bezrobotnych z Gliwic i Powiatu Gliwickie-
go” oraz „Aktywizacja bezrobotnych kobiet 50+  
z Gliwic i Powiatu Gliwickiego poprzez działa-
nia specjalne”. W ramach tych programów przy-
znano 25 dotacji na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej dla osób będących w szczególnej sy-
tuacji na rynku pracy oraz skierowano 55 kobiet 
w wieku 50+ na szkolenia i specjalistyczne sta-
że. PUP prowadzi również działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych („Mini giełda pracy 
dla osób niepełnosprawnych”, aktywizacja za-
wodowa w ramach środków PFRON, Program 
„Junior”, „Asystent osoby niepełnosprawnej”). 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach 

po raz kolejny organizuje prace społecznie uży-
teczne. Prace te realizowane są w OPS, żłobku, 
przedszkolach, szkołach, MOKiS i Stacji „Cari-
tas”. W 2013 r. przewiduje się łącznie 40 miejsc 
pracy dla osób bezrobotnych nieposiadających 
prawa do zasiłku i jednocześnie korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej. Radni zapo-
znali się również z materiałami przekazanymi 
przez Ochotnicze Hufce Pracy - Filię Młodzie-
żowego Biura Pracy w Pyskowicach, które pro-
wadzi działalność na rzecz młodzieży bezrobot-
nej, uczącej się. Biuro bierze udział w różnego 
rodzaju targach pracy oraz organizuje m.in. tzw. 
giełdy pracy, dzięki którym pozyskuje miejsca 
pracy. Współpracuje również na bieżąco ze śro-
dowiskiem szkolnym oraz wieloma innymi in-
stytucjami i partnerami rynku pracy. 

Podczas sesji radni gościli również posła na 
Sejm RP Jerzego Polaczka, który przyjechał do 
Pyskowic, aby podzielić się z samorządowca-
mi informacją na temat swojej pracy parlamen-
tarnej (obecnie pracuje w komisji infrastruktu-
ry i w komisji spraw wewnętrznych). Poseł mó-
wił między innymi o reorganizacji struktury po-
licyjnej w województwie śląskim, w tym o ne-
gatywnych skutkach likwidacji w 2012 r. nie-
których posterunków policji w powiecie gli-
wickim. Kwestie te były również - w ramach 
interpelacji poselskiej - przedmiotem wystą-
pień posła. Zwrócił także uwagę na narastają-
cy problem wdrażania nowej ustawy o kierują-
cych pojazdami, która wprowadziła nowy mo-

del zdawania egzaminu na prawo jazdy. Poseł 
poruszył także kwestię przyszłej projekcji środ-
ków unijnych na lata 2013 – 2020, tj. wniosków 
dot. inwestycji współfinansowanych środkami 
europejskimi. Mówiono także o kwestii syste-
mu fotoradarowego w kraju oraz o niedostatku 
środków finansowych na zarządzanie i moder-
nizację dróg. 

W dalszej części sesji radni zapoznali się ze 
sprawozdaniem Burmistrza Miasta z wysoko-
ści średnich wynagrodzeń nauczycieli na po-
szczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach prowadzonych przez gminę za rok 
2012. 

Ponadto podjęto następujące uchwały Rady 
w sprawie:

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Gliwickiemu na realizację projektu pn.:”PIA-y 
dla mieszkańców ziemi gliwickiej;

2) ustalenia wysokości opłaty oraz maksy-
malnej wysokości opłaty za wyżywienie dziec-
ka w Miejskim Żłobku w Pyskowicach;

3) zmiany uchwały nr VII/53/2011 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 kwietnia 
2011 r. w sprawie Statutu Miejskiego Żłobka  
w Pyskowicach;

4) wyrażenia zgody na przystąpienie do pro-
jektu partnerskiego dotyczącego opracowania 
i realizacji „Strategii wzmacniania potencjału 
gospodarczego Podregionu Gliwickiego”.

Bożena Rutkowska 
Biuro Rady Miejskiej

Ponad pół roku temu zostały zlikwidowane Posterunki Policji w Tosz-
ku, Rudzińcu i Wielowsi. Od tego też czasu dzielnicowi zostali pozba-
wieni swoich siedzib i zmuszeni są przyjmować petentów w Komisaria-
cie Policji w Pyskowicach, w trudnych warunkach lokalowych. W po-
szczególnych mniejszych miejscowościach, wsiach jest wiele osób, dla 
których wyjazd do Pyskowic naraża ich na stratę czasu i wydatki fi-
nansowe. Do niedawna było tak, że mieszkańcy ze swoimi problema-
mi dzielili się na bieżąco w poszczególnych Posterunkach Policji, gdzie 
tzw. „swojemu dzielnicowemu” przekazywali informacje, które poma-
gały w poprawie bezpieczeństwa publicznego. Bez strachu, wstydu mo-
gli zawsze liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów międzyludz-
kich. Niestety taki bezpośredni kontakt został przecięty, poprzez niewła-
ściwy w mojej ocenie sposób przeprowadzonej reorganizacji Policji, nie 
licząc się w ogóle ze zdaniem samorządów. W tej sprawie do mojej wy-
powiedzi odniósł się na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach  
w dniu 27.02.2013 roku poseł PiS, członek Komisji Spraw Wewnętrz-
nych Sejmu RP, Jerzy Polaczek, który przyznał, że odgórne decyzje o li-
kwidacji Posterunków Policji w naszym kraju są nieprzemyślane i przy-
noszą więcej szkody niż oszczędności. Według sprawozdania Komendy 
Miejskiej Policji w Gliwicach, na dzień 31.12.2012 roku w garnizonie gli-
wickim brakuje 69 policjantów. Oczekuję, że w 2013 roku nowi funkcjo-
nariusze zasilą szeregi Komisariatu Policji w Pyskowicach, przypomnę, 
że policjanci realizują zadania służbowe na obszarze aż czterech gmin.  

ZEZNANIA  
PODATKOWE (PIT)

W dniach roboczych od 24 do 30 kwietnia 2013 r. 
w godz. 8.00 - 14.30, a w piątek (26 kwietnia) w godz. 8.00 
- 13.00 przedstawiciel II Urzędu Skarbowego w Gliwi-
cach będzie przyjmował zeznania podatkowe za 2012 r. 
w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, pok. 100 (parter).

CENTRALIZACJA KOMISARIATU POLICJI  
W PYSKOWICACH 

Pragnę dodać, że rola dzielnicowego jest bardzo ważna w bezpośrednim 
kontakcie z mieszkańcami. Poza dobrym rozpoznaniem posesyjno-oso-
bowym, stanem zagrożenia, między innymi powinien również cyklicznie 
organizować spotkania w szkołach, w celu uświadamiania naszej mło-
dzieży o odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełniane czyny ka-
ralne. Mam nadzieję, że pomimo zaistniałych zmian, służba policjantów 
KP-Pyskowice będzie wysoko oceniana przez mieszkańców Pyskowic 
jak i podległych gmin.

Radny Arkadiusz Kotasiński
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GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
CZYLI JAK TO BĘDZIE W PRAKTYCE

Powszechnie wiadomo, że od 1 lipca 2013 r. 
to gmina przejmie obowiązek odbioru odpa-
dów komunalnych od swoich mieszkańców. 
Cały czas podkreślamy, że nieruchomości za-
mieszkane zostaną objęte nowym systemem, 
natomiast nieruchomości niezamieszkane od-
pady komunalne będą oddawać na dotychcza-
sowych warunkach. Tylko, że tak do końca to 
nie każdy z nas wie jak to powinno funkcjono-
wać i co kryje się pod pojęciem nieruchomo-
ści zamieszkanej lub niezamieszkanej.

Wyjaśnić należy, że ustawodawca zobowią-
zał gminy do objęcia zorganizowanym syste-
mem nieruchomości zamieszkane, zaś odno-
śnie pozostałych, to zostawił gminom wol-
ną rękę. Na chwilę obecną Gmina Pyskowice 
nie obejmuje systemem odbioru odpadów ko-
munalnych nieruchomości niezamieszkanych. 
Warto więc w tym miejscu przytoczyć defini-
cje, które obecnie funkcjonują, i spróbować 
wyjaśnić ich znaczenie oraz to, co nas czeka.

Nieruchomość zamieszkana
To nieruchomość, na której zamieszkują 

mieszkańcy. Na właścicielu nieruchomości za-
mieszkanej ciąży obowiązek złożenia deklara-
cji i wypowiedzenia dotychczasowej umowy 
na odbiór odpadów. To on od lipca będzie uisz-
czał opłaty z tytułu odbierania odpadów komu-
nalnych na rachunek Gminy Pyskowice. Zgod-
nie z definicją ustawową przez pojęcie właści-
ciel nieruchomości – rozumie się także współ-
właścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także inne podmioty władające nieruchomo-
ścią. Czyli każdego kto jest związany w jaki-
kolwiek sposób z nieruchomością.

Sprawa jest więc w miarę prosta w przypad-
ku zabudowy jednorodzinnej. 

A co z budynkami  
wielolokalowymi?

W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych, 
obowiązki właściciela nieruchomości ciążą 
na Zarządzie Wspólnoty, jeżeli Zarząd został 
wybrany. Nie ma jednak przeszkód prawnych, 
by właściciele zlecili wykonywanie wszyst-
kich swoich obowiązków w zakresie złożenia 
deklaracji i uiszczania opłaty Zarządcy. Nie-
wątpliwie wszystkim ułatwi to życie, tj. wła-
ścicielom i gminie. Mieszkańcy bloków spół-
dzielczych także mogą scedować na Spół-
dzielnię obowiązek złożenia deklaracji i uisz-
czania w ich imieniu opłaty. W tym przypad-
ku należałoby złożyć odrębną deklarację dla 
każdego budynku. Przypomnieć tu należy, że 
w obecnym stanie rzeczy, osoby mieszkają-
ce w zabudowie wielorodzinnej mają wliczo-
ną w czynsz stawkę za wywóz śmieci i infor-
mują administratora o zmianie liczby osób 
zamieszkałych w lokalu. Zarządca lub Spół-

dzielnia w imieniu „swoich” mieszkańców za-
wiera umowę z firmą na wywóz odpadów ko-
munalnych i nadzoruje rozliczenia. Jeżeli wła-
ściciele nieruchomości lokalowych sami mie-
liby wykonywać swoje obowiązki, to czynsz, 
który obecnie płacą, musi być pomniejszony 
o opłaty za śmieci. Takie zamiany wymaga-
ją korekty umów najmu i pomniejszenia czyn-
szu. Tak więc, by nie wprowadzać dodatko-
wego zamieszania, wszystko może zostać „po 
staremu”. Zmieni się tylko strona, z którą bę-
dzie współpracował Zarządca lub Spółdziel-
nia – zamiast firmy prywatnej pojawi się Gmi-
na Pyskowice.

Nieruchomości  
o charakterze mieszanym 

(czyli w części zamieszkane i w części nie-
zamieszkane z tym, że na części niezamiesz-
kanej wytwarzane są odpady komunalne). To 
nieruchomości, w których oprócz tego, że 
mieszkają ludzie, prowadzona jest działal-
ność, w wyniku której powstają odpady nie-
związane z zaspokajaniem tzw. życiowych 
potrzeb mieszkańców. Jako przykłady można 
tu wskazać wszelkiego rodzaju sklepy, punk-
ty usługowe, gabinety lekarskie oraz biura 
prowadzone w mieszkaniach prywatnych itp.  
Z nieruchomościami o charakterze miesza-
nym mamy do czynienia zarówno w przy-
padku zabudowy wielorodzinnej jak i jed-
norodzinnej. 

Osoby, które mają w posiadaniu nierucho-
mości o charakterze mieszanym, powinny do-
datkowo wykazać w deklaracji składanej do 
gminy (w części F) ile metrów sześciennych 
odpadów komunalnych zmieszanych powsta-
je w ciągu miesiąca z działalności gospodar-
czej czyli ile i jakie pojemniki zapełniają oraz 
uiszczać w związku z tym odpowiednią opłatę.

W przypadku odpadów, które nie są surow-
cami wtórnymi i nie mogą trafić do zwykłych 
koszy na śmieci, a na ich wywóz także obec-
nie zawierane są dodatkowe umowy, takich 
jak odpady niebezpieczne, medyczne, gruz 
oraz inne – osoba je wytwarzająca (prowadzą-
ca działalność) będzie musiała na własną rę-
kę zawrzeć umowę z firmą świadczącą usłu-
gi w zakresie ich odbioru. Gmina może kon-
trolować czy takie umowy zostały rzeczywi-
ście zawarte.

Nieruchomości niezamieszkane
Mowa tu o nieruchomościach, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a jednak powsta-
ją odpady komunalne, a więc w szczególno-
ści: domki letniskowe i domki na rodzinnych 
ogrodach działkowych, o ile nie są zamiesz-
kane na stałe, tereny ogródków działkowych, 
szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy, 
cmentarze, bazy służb komunalnych, ujęcia 
wody, stacje uzdatniania wody, stacje kole-

jowe, boiska i stadiony sportowe, skateparki, 
posterunki policji i innych służb, parki, pla-
ce, zieleńce i publiczne obszary zielone, ulice 
i drogi wraz z chodnikami i ścieżkami rowero-
wymi, targowiska, parkingi strzeżone, komi-
sy samochodowe, przychodnie lekarskie i we-
terynaryjne, restauracje, stołówki, bary, puby, 
szpitale, hotele, w części gospodarstwa agro-
turystyczne, schroniska, pensjonaty, nieobej-
mujące siedliska części gospodarstw rolnych, 
lasy, obszary pokryte wodami, biura, sklepy, 
kioski, wszelkiego rodzaju zakłady produk-
cyjne, usługowe, składowe, magazynowe i lo-
gistyczne oraz tym podobne.

„Rewolucja śmieciowa” nie dotyczy tej gru-
py nieruchomości. Osoby, które prowadzą 
działalność lub mają w posiadaniu nierucho-
mość niezamieszkaną (właściciel gruntu, za-
rządca terenu) zobowiązane są do samodziel-
nego zawarcia umowy o odbiór odpadów z jed-
ną z firm działających na terenie Gminy Pysko-
wice. Podkreślić należy, że każda gmina pro-
wadzi rejestr działalności regulowanej w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych i tyl-
ko firmy do niego wpisane mogą odbierać od-
pady powstające na terenie gminy. Wykaz firm 
posiadających wpis do rejestru znajduje się na 
stronie internetowej www.bip.pyskowice.pl.

Obowiązek prowadzenia selektywnej zbiór-
ki odpadów dotyczy także tej grupy nieru-
chomości. W dzisiejszych czasach nie wypa-
da przecież wrzucać wszystkiego do jedne-
go kubła na śmieci. Segregacja odpadów jest 
modna i świadczy o społecznej odpowiedzial-
ności. Nikt z nas przecież nie chce „utonąć”  
w śmieciach.

Liczymy, że wszyscy, którzy powinni posia-
dać umowy na wywóz odpadów komunalnych, 
takowe już od dawna mają. Gmina Pyskowi-
ce zgodnie z uprawnieniami jej przysługują-
cymi kontroluje wszystkie nieruchomości i w 
przypadku gdy osoba produkująca odpady bę-
dzie się uchylać od zawarcia umowy, to można  
w drodze tzw. przymusu administracyjnego za-
wrzeć w jej imieniu umowę z dowolnie wybra-
ną firmą funkcjonującą na terenie gminy!

Nie można się zasłaniać tym, że na nieru-
chomościach niezamieszkanych, na których 
prowadzona jest działalność gospodarcza lub 
jakakolwiek inna działalność, niezależnie  
o jakim charakterze, nie są wytwarzane odpa-
dy komunalne, bowiem ludzie przychodząc 
do pracy, przynoszą śniadania, zużywają ma-
teriały biurowe, parzą kawę i herbatę, piją wo-
dę, soki itp.

Mamy nadzieję, że dzięki zastosowaniu się 
do powyższych zasad, w naszym mieście nie 
będzie problemu nielegalnych wysypisk oraz 
wrzucania własnych śmieci do cudzego kosza. 

Mirosław Tomczak 
Naczelnik Wydziału GK
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ZARZĄDZENIE
Burmistrz Miasta Pyskowice Zarządzeniem Nr RZ.0050.037.2013 

z dnia 06.03.2013 r. przeznaczył do dzierżawy nieruchomości gruntowe 
położone w Pyskowicach, stanowiące: 
 1)  część działki nr 288/19 km.3 obr.P-ce, KW Nr GL1G/00067007/3, 

 a. o pow. 0,4400 ha
 b. o pow. 0,9000 ha 

 2)  część działki nr 270/26 km.3 obr.P-ce, o pow. 0,0400 ha, KW  
Nr GL1G/00012431/4,
 a. o pow. 0,0400 ha
 b. o pow. 0,0900 ha

 3)  działkę nr 957/93 km.6 obr.P-ce o pow. 0,0574 ha, KW  
Nr GL1G/00083889/7, 

 4)  część działki nr 588/35 km.10 obr.P-ce, o pow. 0,0585 ha, KW  
Nr GL1G/00062744/6,

 5)  część działki nr 393/111 i działka nr 653/111km.1 obr.P-ce, o pow. 
łącznej 1,1897 ha, KW Nr GL1G/00013504/4,

 6)  działkę nr 604/4 i działkę 605/4 km.2 obr.P-ce, KW  
Nr GL1G/00081476/5, oraz  działkę nr 603/4 km.2 obr. P-ce, KW  
Nr GL1G/00090997/9, o pow. łącznej 3,9070 ha,

 7)  części działek o numerach 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 km. 14 
obr.P-ce, o pow. łącznej 0,0200 ha, KW Nr GL1G/00034160/3, 
GL1G/00034161/0, GL1G/00034162/7, GL1G/00034163/4, 
GL1G/00034164/1, GL1G/00034165/8,

 8)  część działki nr 923/115 km.1 obr. P-ce, o pow. 0,0176 ha, KW  
Nr GL1G/00066921/9,  część działki nr 747/115 KW  
Nr GL1G/00032106/3, część działki nr 924/115 KW 
Nr  GL1G/00048781/3 i część działki nr 939/118 KW  
Nr GL1G/00074171/5, o pow. łącznej 0,0100 ha. 

 9)  część działki nr 922/115 km.1 obr. P-ce, o pow. 0,0070 ha, 
KW Nr GL1G/00066920/2,  część działki nr 747/115 KW 
Nr GL1G/00032106/3, część działki nr 924/115 KW Nr  
GL1G/00048781/3, część działki nr 597/110 objętej księgą wieczystą 
KW Nr  GL1G/00069289/7 i część działki nr 939/118 objętej księgą 
wieczystą KW Nr GL1G/00074171/5 o pow. łącznej 0,0056 ha.

 10) części działek o numerach 914/103 i 921/115 km.1 obr. P-ce,  
o pow. łącznej 0,0170 ha, KW Nr GL1G/00066915/4,część dział-
ki nr 747/115 objętej księgą wieczystą KW Nr GL1G/00032106/3, 
części działek nr 924/115 i 915/103 objętych księgą wieczystą KW  
Nr GL1G/00048781/3, część działki nr 750/103 objętej księgą wie-
czystą KW Nr GL1G/00006472/8, część działki nr 597/110 ob-
jętej księgą wieczystą KW Nr GL1G/00069289/7, o pow. łącznej  
0,0175 ha.

 11)  części działek o numerach 913/103 i 916/115 km.1 obr. P-ce, o pow. 
0,0120 ha, KW Nr GL1G/00066916/1,część działki nr 747/115 ob-
jętej księgą wieczystą KW Nr  GL1G/00032106/3, część działek  
nr 924/115 i 915/103 objętej księgą wieczystą KW  
Nr GL1G/00048781/3 o pow. łącznej 0,0111 ha.

 12) część działki nr 919/115 km.1 obr. P-ce, o pow. 0,0072 ha, KW  
Nr GL1G/00066918/5, część działki nr 747/115 objętej księgą wie-
czystą KW Nr GL1G/00032106/3, część działki nr 924/115 ob-
jętej księgą wieczystą KW Nr GL1G/00048781/3, o pow. łącznej  
0,0034 ha.  

 13) działkę nr 453/16 km.10 obr.P-ce, o pow. 0,0581 ha, KW  
Nr GL1G/00075843/4, 

 14) działkę nr 532/68 km.19 obr.P-ce, o pow. 0,1374 ha, KW  
Nr GL1G/00011115/6,

 15) część działki nr 204/16 km.7 obr.Dzierżno, o pow. 0,2592 ha, KW  
Nr GL1G/00113132/6.

Ww. zarządzenie zostało wywieszone na urzędowej tablicy ogłoszeń  
w budynku Urzędu Miasta Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3 
oraz na stronie internetowej Urzędu.

1% DLA KUBUSIA
Kubuś to 6-letni mieszkaniec Pyskowic, u którego w marcu 2012 r. 

stwierdzono posocznicę meningokokową, inaczej zwaną sepsą. Zebrane 
pieniądze zostaną przeznaczone na rehabilitację, protezy zwłaszcza koń-
czyn dolnych, sprzęt medyczny oraz medykamenty.

KRS: 0000037904
W rubryce „informacje uzupełniające” - cel 1% należy wpisać:

18905 WYROSTEK JAKUB PYSKOWICE

PODARUJ NAM 1%
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum w Pyskowicach”

KRS 0000231167
ING Bank Śląski S.A  oddz. Pyskowice  

nr 84105012851000009070504643

FUNDACJA POMOCY  
DZIECIOM POMAGAMY  

Z UŚMIECHEM
KRS: 0000339440   Pomóż nam przywrócić Dzieciom uśmiech!

PYSKOWICKIE NARODZINY
W roku 2012 na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Po-

wiatowego w Pyskowicach przyszło na świat 931 noworodków. Rodzin-
na atmosfera, przyjazny i profesjonalny personel przyciąga tu ciężar-
ne nie tylko z różnych zakątków województwa śląskiego, ale i z róż-
nych stron Polski. „Nasze” dzieci przebywają razem ze swoimi matkami  
w systemie „rooming in”, w kolorowych, kwiecistych pokoikach. Oszczę-
dzamy im również bólu i stresu związanego z pobieraniem krwi, ponie-
waż dysponujemy nieinwazyjnym aparatem do badania poziomu biliru-
biny, który podobnie jak nowoczesny aparat USG, zakupiony został ze 
środków stowarzyszenia „Pyskowickie Narodziny”. Od roku 2010 Sto-
warzyszenie “Pyskowickie Narodziny” stało się organizacją pożytku pu-
blicznego o numerze KRS 0000007912, co umożliwia przekazywanie na 
rzecz stowarzyszenia 1% podatku oraz darowizn, które w istotny sposób 
przyczynią się do jeszcze wyższego standardu pobytu pacjentek i ich ma-
leństw.

mgr Wiesława Domin - Położna Oddziałowa
Dr n. med. Przemysław Binkiewicz – Ordynator

PODARUJ GRZESIOWI  
SWÓJ 1% PODATKU

10-letni Grześ z Pyskowic choruje na mózgowe porażenie dziecięce 
czterokończynowe, spastyczne oraz padaczkę. Wymaga intensywnej re-
habilitacji ruchowej, logopedycznej oraz stymulacji całego ciała. 

KRS 0000037904
W rubryce „informacje uzupełniające” - cel 1% należy wpisać:

4542 Bednarek Grzegorz

1% DLA PRZEMKA PRIMUSA  
CHORUJĄCEGO NA RDZENNY  

ZANIK MIĘŚNI
Dane do formularza PIT: KRS 0000037904 „Informacje uzupełniające 

- cel szczegółowy 1%”: 17960 Primus Przemysław
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CO MAJĄ PYSKOWICE DO FILMOWEGO OSKARA?
Laureat filmowych Oskarów ma pyskowickie korzenie! Mowa 

o Franzu Waxmanie. To za jego przyczyną w sali widowiskowej Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach gościł znawca filmo-
wy i reżyser Marek Kosma Cieśliński. 

- Życiem i twórczością Franza Waxmana zajmuję się od dawna. Ta po-
stać zaintrygowała mnie ze względu na rodowód. Bo ten wybitny muzyk 
filmowy urodził się w Chorzowie, a jego rodzina pochodziła m.in. z Py-
skowic i Toszka. Chciałem dowiedzieć się, w jaki sposób Ślązak dostał się 
na sam szczyt filmowego Olimpu - tłumaczy Marek Kosma Cieśliński. 

Franz Waxman był światowej sławy muzykiem i kompozytorem. Uro-
dził się w 1906 roku w Królewskiej Hucie, obecnie Chorzowie. Lecz nim 
jego rodzice przeprowadzili się do tworzącego się ośrodka przemysło-
wego, mieszkali w Peiskretscham, czyli dzisiejszych Pyskowicach. Ro-
dowitą pyskowiczanką była matka przyszłego muzyka - Żydówka Roza-
lia Perl, urodzona 9 października 1866 roku. W swoim rodzinnym mie-
ście poślubiła w 1894 roku o cztery lata młodszego, pochodzącego z Sie-
mianowic Ottona. Rodzina Wachsmannów (później pisownię zmienio-
no na Waxmanów) przeniosła się na początku XX wieku do Chorzowa.  

Otton założył bowiem przedsiębiorstwo handlu metalem, współpracujące                        
z działającą nieopodal hutą. 

Nie był to koniec przeprowadzek śląsko-żydowskiej rodziny. Około 
1915 roku Wachsmannowie osiedlili się w Opolu, gdzie Franz przyjmo-
wał pierwsze lekcje muzyki. Pracował też jako kasjer w jednym z opol-
skich banków. Jako siedemnastolatek wyjechał – najpierw do Drezna, 
później Berlina – na studia muzyczne. Przygodę z filmem rozpoczynał 
od dyrygowania orkiestrą w czasie nagrywania muzyki do legendarnego 
Błękitnego anioła z Marlene Dietrich w roli głównej.

W następnych latach był autorem muzyki do wielu niemieckich fil-
mów. W 1933 – po dojściu nazistów do władzy – wyemigrował do Pary-
ża. W 1935 wyjechał do USA, gdzie szybko zyskał sławę jednego z naj-
zdolniejszych kompozytorów muzyki filmowej. Napisał muzykę do po-
nad 200 filmów, wielokrotnie nominowano go do Oscara. Statuetkę ode-
brał dwukrotnie – za muzykę do Bulwaru Zachodzącego Słońca (1951) 
i Miejsca pod słońcem (1952). Zmarł na raka w wieku 60 lat.

Zwieńczeniem długoletnich badań Kosmy Cieślińskiego jest jego film 
„Bulwar Franza Waxmana”. Właśnie z pokazem tego obrazu przybył do 
Pyskowic ten reżyser. - Bardzo się cieszę, że mogę być obecny w mieście, 
gdzie urodziła się matka wielkiego muzyka. Tutaj też na świat przyszło 
czworo jego rodzeństwa - podkreślał Kosma Cieśliński. 

Zgromadzonym widzom zaprezentował materiały, jakie znalazł  
w amerykańskich archiwach - m.in. dyplom przyznany Ottonowi Wa-
xmanowi jako członkowi pyskowickiego bractwa kurkowego. Jednak 
największy uśmiech na sali wzbudziła ... pocztówka XIX-wiecznych Py-
skowic. - To rzecz niesłychana. Przeglądając pamiątki rodziny Waxma-
nów z okresu ich pobytu na Śląsku nie natknąłem się na żadne zdjęcia  
z Chorzowa, Opola czy też Tworogu. Jedyny ślad, jedyna pamiątka zwią-
zana z naszym regionem to ta widokówka przedstawiająca wasze miasto 
- mówił reżyser.

Po pokazie filmu miała miejsce krótka prelekcja dotycząca pyskowic-
kich Żydów. Bo diaspora wyznawców judaizmu nad Dramą była boga-
ta w wielkie osobowości. Z Pyskowic wywodzą się m.in. przodkowie  
św. Edyty Stein, wspomniani rodzice Franza Waxmana, ceniony rabin 
Abraham Lewysohn czy też aktor Alfred Balthoff. 

Ale to już temat na inną opowieść. Równie frapującą, jak ta o śląskim 
laureacie Oskarów ...

Błażej Kupski

Reżyser Marek Kosma Cieśliński.

BURMISTRZ NA LEKCJI HISTORII W „SZÓSTCE”
Kiedy w Pyskowicach powstanie basen? Co 

to znaczy słowo rajca? Po co miastu ratusz? 
Odpowiedzi m.in. na takie pytania padły pod-
czas nietypowej lekcji historii w SP nr 6. 

Nietypowej, bo wziął w niej udział sam bur-
mistrz Pyskowic - Wacław Kęska. Gościł on na 
lekcji klasy IVa przy okazji tematu „Pyskowice - 
moja mała ojczyzna”. Warto odnotować, że takie 
zajęcia stały się tradycją „Szóstki”. Burmistrz Kę-
ska pojawił się bowiem już po raz czwarty. 

To zresztą było widać w trakcie trwania lekcji. 
Gospodarz Pyskowic szybko odnalazł się w roli 
belfra, znajdując wspólny język z uczniami. Wa-
cław Kęska omówił symbolikę herbu, zdradził ge-
nezę logo miasta oraz opowiedział legendę o bra-
ciach Pisko. Stawił również czoła trudnym pyta-
niom z sali. 

Na koniec spotkania każdy sam mógł poczuć 
się jak burmistrz. Wyjątkowy gość zaprezentował 
bowiem insygnia władzy burmistrza - złoty łań-
cuch. Kto chciał, mógł przymierzyć go na własnej 
szyi i chociaż przez kilka sekund być włodarzem 
grodu nad Dramą ... 

Błażej Kupski Burmistrz Wacław Kęska analizuje zmiany herbu Pyskowic na przestrzeni wieków.
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Już po raz czwarty odbył się w naszym 
mieście Miejski Konkurs Recytatorski dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zor-
ganizowany przez Gimnazjum Nr 1 oraz Bi-
bliotekę Miejską w Pyskowicach. Celem było 
wyłonienie reprezentantów Pyskowic do regio-
nalnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Re-
cytatorskiego w Katowicach. Honorowy patro-
nat nad naszym konkursem objął Burmistrz Wa-
cław Kęska. 

Trudnej roli wyłonienia najlepszych recytato-
rów podjęło się profesjonalne i niezależne ju-
ry, które stanowiły następujące osoby: Regina 
Buchta - nauczycielka nauczania zintegrowa-

„MAŁY OKR 2013”

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasy 0 – III
I miejsce  WERONIKA JANUSZKIEWICZ  kl. 3  SP nr 5  opiekun: Ewa Grabowska
II miejsce MACIEJ FRĄCZKOWSKI  kl.1  SP nr 5 opiekun: Gabriela Bisz
III miejsce ex aequo  AMELIA KOPEL  kl. 3  SP nr 6 opiekun: Małgorzata Karpowicz
 PAULA PASZKOWSKA  kl. 2  SP nr 6 opiekun: Dorota Sygidus
Klasy IV – VI
I miejsce  KATARZYNA STAROŚCIAK  kl. 4  SP nr 5  opiekun: Jolanta Pryciak
II miejsce WERONIKA SCHLENGA  kl. 6  SP nr 4 opiekun: Anna Kaczyńska
III miejsce ZOFIA MUSZEWSKA  kl. 4  SP nr 5 opiekun: Jolanta Pryciak

GIMNAZJUM
I miejsce JAKUB PIPROWSKI  kl. 3  Gimnazjum nr 1 opiekun: Agnieszka Nalepka
II miejsce MAGDALENA SCHLENGA  kl. 3  Gimnazjum nr 1  opiekun: Katarzyna Makowska
III miejsce  DOMINIK MAZUR  kl. 2  Gimnazjum nr 2 opiekun: Agnieszka Skorupa

nego ze Szkoły Podstawowej w Toszku, pro-
wadząca jednocześnie warsztaty teatralne dla 
dzieci; Agnieszka Kazubek rzecznik Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach, znawczyni języ-
ka współczesnych mediów i wielbicielka teatru. 
Paniom przewodniczył Darek Jezierski – dzien-
nikarz, reżyser teatralny, założyciel i szef Teatru 
Nowej Sztuki i Studia Teatralnego Pro Forma.

Jury miało niełatwe zadanie, ale jak przyzna-
li zgodnie po konkursie jego członkowie, była 
to też wielka przyjemność wysłuchać młodych 
ludzi tak pięknie recytujących poezję. Jurorzy 
podkreślali zgodnie wysoki poziom prezentacji 
młodych pyskowickich recytatorów. 

Miasto reprezentować będą na Regionalnym 
Konkursie Recytatorskim „Mały OKR 2013” 
w Katowicach: WERONIKA JANUSZKIE-
WICZ, KATARZYNA STAROŚCIAK, JA-
KUB PIPROWSKI. 

Wszystkim uczestnikom Miejskiego Konkur-
su Recytatorskiego oraz ich nauczycielom ser-
decznie gratulujemy i mamy nadzieję spotkać 
się za rok. Składam również gorące podzięko-
wania za pomoc w organizacji i przeprowadze-

niu konkursu Wydziałowi Kultury UM w Py-
skowicach, Dyrekcji Biblioteki Miejskiej oraz 
Radzie Rodziców Gimnazjum Nr 1 w Pysko-
wicach.

Mariola Piprowska

Zewsząd docierają do nas informacje o zaniedbywaniu zwierząt, 
porzucaniu ich na pastwę losu, a nierzadko także o znęcaniu się nad 
nimi. Nie dziwi więc fakt, że codziennością polskich organizacji dzia-
łających na rzecz zwierząt są interwencje, leczenie i szukanie nowych 
domów dla porzucanych czworonogów. Te działania, jak mawiają 
wolontariusze, nie zmieniają całego świata, ale zmieniają świat jed-
nego zwierzęcia, co jest przecież nie do przecenienia. Czy istnieje jed-
nak sposób, aby wpłynąć na sytuację zwierząt w szerszym kontek-
ście? Zdecydowanie tak! Tym sposobem jest edukacja.

To dlatego gliwicki oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
„Bezpieczna Łapa” jako jeden z kluczowych obszarów swojego działa-
nia (jeśli nie najważniejszy) obrał właśnie edukowanie dzieci, młodzieży 
i dorosłych w temacie prawidłowej opieki nad zwierzętami oraz poszano-
wania ich potrzeb i praw. Tak powstał program edukacyjny „Bezpieczna 
Łapa”, który w formie pilotażowej prowadzony był od roku 2011 w wy-
branych przedszkolach i szkołach (podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych). 

– Poza klasycznymi spotkaniami edukacyjnymi oraz włączaniem dzieci 
i młodzieży w akcje pomocowe, w niektórych szkołach utworzone zostały 
„Kluby Bezpiecznej Łapy”, w których prężnie działają najwięksi miłośni-
cy zwierząt, inicjując i koordynując działania na ich rzecz w swoim śro-
dowisku. Najaktywniejsi biorą także udział w spotkaniach międzyszkol-
nego klubu, gdzie uczą się, wymieniają doświadczeniami i przygotowu-
ją wspólne przedsięwzięcia, takie jak np. grudniowa akcja informacyjno-
happeningowa „Zamiast zwierzaka – kup pluszaka!”, mająca na celu na-
głośnienie problemu kupowania zwierząt na prezent – mówi koordyna-
torka, Janina Szymanek.

Dotychczasowe doświadczenia wolontariuszy TOZ pokazują, że w dzie-
ciach tkwi wielki potencjał oraz ogromne pokłady empatii i wrażliwości 
na los i krzywdę zwierząt, a poprzez rozmowę, wspólną zabawę i dzia-
łanie osiągnąć można bardzo wiele. Dzieci, które wiedzą, jak prawidło-
wo opiekować się zwierzętami i nauczyły się je szanować, nie tylko będą  
w przyszłości odpowiedzialnymi dorosłymi, ale także niejednokrotnie już te-

raz pokazują starszym od 
siebie, jak pomagać zwie-
rzętom i o nie dbać. Czy 
można chcieć więcej?

Marzeniem wolon-
tariuszy TOZ jest, aby 
wszystkie dzieci w regionie objęte zostały programem „Bezpiecznej Ła-
py” i choć raz spotkały się z przedstawicielami organizacji na zajęciach 
edukacyjnych. To marzenie powoli się spełnia! Począwszy od tego ro-
ku wolontariusze TOZ we współpracy z behawiorystami (specjalistami  
w kwestii zachowania zwierząt) i trenerami z zaprzyjaźnionej z TOZ fir-
my PETSMILE wdrażać będą program skierowany do uczniów klas II 
szkół podstawowych w Gliwicach i okolicy. 

Mamy wielką nadzieję, że również szkoły w Pyskowicach uda się ob-
jąć naszym programem. Dotychczasowa doskonała współpraca z radnym 
Piotrem Pietakiem pokazuje bowiem, że w mieście tym sprawy zwierząt 
nie są ludziom obojętne. Szeroko zakrojony program edukacyjny to jednak 
wielkie wyzwanie, możliwe do zrealizowania tylko przy współpracy licz-
nych wolontariuszy – edukatorów, których poszukiwania cały czas trwają! 

Jeśli więc lubisz i potrafisz pracować z dziećmi, masz trochę wolnego 
czasu, a pomoc zwierzętom jest bliska twemu sercu, zgłoś się do Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzętami (dyżur w każdą ostatnią sobotę miesią-
ca o godz. 12.00 przy ul. Barlickiego 3) lub skontaktuj się z nami pod nu-
merem 505-299-686. Może to właśnie dzięki Tobie marzenie o społeczeń-
stwie aktywnym i wrażliwym na potrzeby i cierpienie zwierząt się spełni! 
– zachęcają organizatorzy.

Katarzyna Ganszczyk

„CZYM SKORUPKA  
ZA MŁODU…”
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TERMINARZ ROZGRYWEK LIGI:  
KLASA OKRĘGOWA GRUPA 4

23.03.2013 r.  (sobota)  godz. 15:00  – TS TARNOWICZANKA  – CZARNI PYSKOWICE
30.03.2013 r.  (sobota)  godz. 13:00  – KS 94 RACHOWICE  – CZARNI PYSKOWICE
06.04.2013 r.  (sobota)  godz. 16:00  – CZARNI PYSKOWICE  – LKS SOKÓŁ ORZECH
13.04.2013 r.  (sobota)  godz. 16:00  – KS SILESIA MIECHOWICE  – CZARNI PYSKOWICE
20.04.2013 r.  (sobota)  godz. 16:00  – CZARNI PYSKOWICE  – SKS GWAREK ZABRZE
24.04.2013 r.  (środa)  godz. 16:30  – KS CONCORDIA KNURÓW  – CZARNI PYSKOWICE
27.04.2013 r.  (sobota)  godz. 17:00  – CZARNI PYSKOWICE  – GÓRNIK II ZABRZE
04.05.2013 r.  (sobota)  godz. 17:00  – LKS TEMPO PANIÓWKI  – CZARNI PYSKOWICE
11.05.2013 r.  (sobota)  godz. 17:00  – CZARNI PYSKOWICE  – ORZEŁ NAKŁO ŚLĄSKIE
18.05.2013 r.  (sobota)  godz. 17:00  – MKS ZABRZE KOŃCZYCE  – CZARNI PYSKOWICE
25.05.2013 r.  (sobota)  godz. 17:00  – CZARNI PYSKOWICE  – SPARTA ZABRZE
29.05.2013 r.  (środa)  godz. 18:00  – POLONIA II BYTOM  – CZARNI PYSKOWICE
01.06.2013 r.  (sobota)  godz. 17:00  – CZARNI PYSKOWICE  – ORZEŁ MIEDARY
08.06.2013 r.  (sobota)  godz. 17:00  – ŁTS ŁABĘDY  – CZARNI PYSKOWICE
15.06.2013 r.  (sobota)  godz. 17:00  – CZARNI PYSKOWICE  – FORTUNA GLIWICE

Marian Brych 
Prezes MKSR „CZARNI” Pyskowice

WZBOGACAMY WIEDZĘ1 marca br. otwarta zosta-
ła wystawa w Muzeum Miejskim 
w Ratuszu zatytułowana: „Począt-
ki budowy osiedla w Pyskowicach  
i plan perspektywiczny na kolejne 
lata”. W czasie zwiedzania wysta-
wy w rozmowach uczestników po-
jawiły się wątpliwości o planowa-
nej rozbudowie osiedla miejskiego 
w latach 80. ub. stulecia. By prze-
konać, że takie działanie było pla-
nowane na lata 80. ub. stulecia 
w Muzeum udostępniamy doku-
ment, którego okładkę z pełnym 
tytułem i rokiem wydania prezen-
tujemy wraz ze skserowanym tek-
stem w Przeglądzie Pyskowickim, 
a do szerszego zapoznania się  
z dokumentem zapraszamy do 
Muzeum.

Władysław Macowicz

1 marca udostępniliśmy zwiedzającym nową propozycję wysta-
wienniczą związaną z historią naszego miasta. Ekspozycja, której auto-
rem jest Władysław Macowicz, przypomina początki budowy osiedla  
w Pyskowicach i plan perspektywiczny na kolejne lata. W gablotach wy-

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
stawowych przedstawiamy dokumenty i zdjęcia obrazujące kolejne etapy 
rozbudowy Pyskowic od 1945 roku i odbudowy rynku po zniszczeniach 
II Wojny Światowej przez kolejne lata i kolejnych włodarzy naszego mia-
sta do dnia dzisiejszego. Zapraszamy do zwiedzania wystawy w godzi-
nach pracy Muzeum Miejskiego. 

7 marca Galeria PODcień miała przyjemność prezentować artystyczny 
debiut Bożeny Ewy Kozłowskiej, która przez temat Jestem Kim Jestem  
w malarstwie i fotografii zaprosiła nas do świata widzianego swoimi 
oczami. Początkująca artystka zaczęła swoją przygodę ze sztuką wcie-
lając w życie marzenia o fotografowaniu i przetwarzaniu tej fotografii 
komputerowo. Jak się dowiedzieliśmy, już odnosi pierwsze sukcesy w tej 
dziedzinie. Natomiast malarstwo zainspirowało ją tak z zaskoczenia, ale 
kontynuuje również tę pasję, bada i odkrywa wciąż nowe swoje możliwo-
ści. Poza fotografią i malarstwem autorka pisze wiersze. Jeden z nich zo-
stał przedstawiony na wernisażu i stanowił autoportret literacki artystki.  
Zapraszamy do odwiedzania części świata Bożeny Ewy Kozłowskiej, 
który prezentujemy w Galerii do 20 marca br. w godzinach pracy Mu-
zeum Miejskiego.

Bożena Jarząbek

DZIEŃ  
DARMOWEJ  
DIAGNOZY  

LOGOPEDYCZNEJ
W sobotę, 23 marca br. w go-

dzinach 9.00 – 13.00 logope-
dzi ze Szkoły Podstawowej nr 
4 (ul. Wojska Polskiego 23, Py-
skowice) zapraszają rodziców 
uczniów z pyskowickich szkół 
wraz ze swoimi dziećmi na dar-
mową diagnozę i poradę logo-
pedyczną.

Barbara Przybylska
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SPORT W PYSKOWICACH
FUTSAL

Remedium Pyskowice zapewniło sobie awans do czołowej „ósem-
ki” ekstraklasy. A to oznacza udział w grze o najwyższą stawkę  
i brak zmartwień o utrzymanie w gronie najlepszych ekip futsalo-
wych w kraju. 

XVII kolejka – AZS UG Gdańsk – Remedium Pyskowice 0:2  (2 x Ro-
bert Satora)

XVIII kolejka – Remedium Pyskowice – Rekord Bielsko-Biała 2:4 
(Marcin Minkus, Tomasz Wolny)

XIX kolejka – Red Devils Chojnice – Remedium Pyskowice 5:3 
(Marcin Minkus, Tomasz Starowicz 2 x)

XX kolejka – Remedium Pyskowice – Marwit Toruń 1:5 (Jarosław 
Słomski)

Tabela futsalowej ekstraklasy po 20 meczach

1. Pogoń ‚04 Szczecin 20 46 14 4 2 76:37 39

2. Marwit Toruń 20 39 12 3 5 63:48 15

3. FT Gatta Active Zduńska Wola 20 38 10 8 2 79:58 21

4. Clearex Chorzów 20 37 12 1 7 88:57 31

5. Red Devils FC Chojnice 20 36 12 0 8 66:52 14

6. Wisła Krakbet Kraków 20 36 11 3 6 68:43 25

7. Rekord Bielsko-Biała 20 33 10 3 7 66:55 11

8. Remedium Pyskowice 20 26 8 2 10 58:53 5

9. Gwiazda Ruda Śląska 20 15 4 3 13 58:85 -27

10. GKS Tychy 20 15 4 3 13 54:92 -38

11. AZS Uniwersytet Śląski Katowice 20 12 3 3 14 43:85 -42

12. AZS Uniwersytet Gdański Gdańsk 20 10 3 1 16 47:101 -54

Remedium Pyskowice w play-offach zmierzą się z ekipą lidera – Pogo-
ni 04 Szczecin. W sezonie zasadniczym biało-zieloni dwukrotnie ulegli 
szczecinianom – u siebie 1:2, a na wyjeździe 2:3. Co ciekawe, wszystkie 
5 goli pyskowiczanom wbił ten sam zawodnik – Marcin Mikołajewicz, 
zresztą najlepszy strzelec ekstraklasy (24 trafienia). 

Na koniec kilka słów o regulaminie rozgrywek. Bo jest on dość zawi-
ły. W jego myśl, Remedium, aby wyeliminować rywali znad morza, musi 
odnieść nad „Portowcami” aż trzy zwycięstwa, natomiast przeciwnikowi 
do pełni szczęścia wystarczą tylko dwa triumfy! Wynika to z uprzywile-
jowanej pozycji ekip z miejsc 1-4. w ligowej tabeli. 

Pierwszy mecz będzie miał miejsce w Pyskowicach, dwa kolejne  
w Szczecinie. 

PIŁKA NOŻNA
Trwa przerwa zimowa w rozgrywkach „okręgówki”. Piłkarze 

Czarnych Pyskowice jednak nie próżnują. Szlifują formę, bo inaugu-
racja ligowej wiosny zbliża się wielkimi krokami … 

Czarni przygotowania do rundy rewanżowej rozpoczęli 21 stycznia. 
Podopieczni Marcina Grymela korzystają z hali w Pyskowicach, siłow-
ni oraz własnego boiska. Rozgrywają także mecze kontrolne. Co cieka-
we, dwa pierwsze zakończyły się takim samym rezultatem – remisem 
2:2. Przeciwnikami sparingowymi były wtedy zespoły ŁTS-u Łabędy  
i MKS-u Zaborze. Zwycięstwo nadeszło w trzecim spotkaniu – 3:1 z Vic-
torią Cisek. Takim samym wynikiem pyskowiczanie pokonali również 
Orły Bojszów. 

Sposób na Czarnych znalazła dopiero ekipa Przyszłości Ciochowice. 
Rywale, którzy występują w IV lidze, wygrali 3:1. 

Na ligowe boisko Czarni wybiegną 23 marca 2013 roku. Rundę rewan-
żową rozpoczną wyjazdowym pojedynkiem z Tarnowiczanką Tarnowi-
ce Stare. 

TENIS STOŁOWY
W rozgrywkach III ligi biorą udział tenisiści stołowi UKS Feniks 

Pyskowice. 
Zakończyli już oni sezon zasadniczy, awansując do grupy zespołów 

walczących o miejsca 1-8. Niestety, druga część sezonu to na razie pasmo 
trzech ligowych porażek z rzędu …

XVI seria – LKS Liswarta Lisów – UKS Feniks Pyskowice 6:4
XVII seria – UKS Feniks Pyskowice – KU AZS UŚ Katowice 2:8
XVIII seria – Carbo-Koks BTTS Silesia Miechowice II Bytom – UKS 

Feniks Pyskowice 7:3

Tabela III ligi gr.1 po XVII seriach

m-ce nazwa klubu
ilość  

meczy
pkt.

małe  
pkt.

mecze o miejsca 1 - 8

1. Carbo-Koks BTTS Silesia Miechowice II Bytom 17 33 138:32

2. UKS Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza 17 32 141:29

3. LKS Liswarta Lisów 17 28 119:51

4. KU AZS UŚ Katowice 17 26 115:55

5. AKS II Mikołów 17 18 83:87

6. LKS Grom Złota Dama Poczesna 17 16 85:85

7. UKS Feniks Pyskowice 17 15 86:84

8. UKS Żak Sosnowiec 17 15 69:101

mecze o miejsca 9 - 16

9. MKS Orkan Chruszczobród 17 17 79:91

10. MKS Skarbek II Tarnowskie Góry 17 16 75:95

11. KS Viret CMC II Zawiercie 17 13 78:92

12. ULKS Tajfun II Ligota Łabędzka 17 10 59:111

13. KU AZS UŚ II Katowice 17 9 71:99

14. UKS QUO VADIS Makoszowy Zabrze 17 8 63:107

15. LKS Zgoda Byczyna Jaworzno 17 8 56:114

16. MKS Siemianowiczanka Siemianowice Śl. 17 8 42:128

Natomiast drugi zespół Feniksa gra w śląskiej Lidze Terenowej. 
XV seria o miejsca 1-8 - Feniks II  Pyskowice – ULKS Tajfun III Li-

gota Łabędzka 5:5
XVI seria miejsca 1-8 – UKS QUO VADIS Makoszowy II Zabrze - Fe-

niks II Pyskowice – 6:4

Tabela śląskiej Ligi Terenowej

m-ce nazwa klubu
ilość  

meczy
pkt. małe pkt.

mecze o miejsce 1 - 8

1. GKS Gwarek II Ornontowice 15 29 120:30

2. LKS Naprzód II Żernica 15 25 108:42

3. UKS Feniks II Pyskowice 15 23 103:47

4. LKS 45 Bujaków II Mikołów 15 23 89:61

5. UKS QUO VADIS Makoszowy II Zabrze 15 15 76:74

6. ULKS Tajfun III Ligota Łabędzka 15 14 78:72

7. KS Burza Borowa Wieś 15 12 72:78

8. LKS Strażak III Mikołów 15 12 68:82

mecze o miejsce 9 - 13

9. KS Drama Kamieniec 12 10 58:62

10. LKS Wilki II Wilcza 13 9 58:72

11. ULKS Ruch II Pniów 13 9 52:78

12. LKS Naprzód II Świbie 13 3 26:104

13. LKS Victoria Pilchowice OPP 13 0 12:118

Błażej Kupski
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WYLEWKI MASZYNOWE  
MIXOKRETEM 

tel. 506 544 336

Firma „BUDOWLANIEC” – Nadzór
mgr inż. Stefan Konieczny

- nadzór inwestorski na budowie
- założenie i prowadzenie książek obiektu budowlanego

- przeprowadzenie przeglądu technicznego  
budowlanego obiektu

- załatwianie wszystkich spraw związanych z rozpoczęciem  
i oddaniem budowy do użytkowania  

(Starostwo Powiatowe)
- kierowanie budów

- opinie i ekspertyzy budowlane

Kontakt: ul. Braci Pisko 1/3, 44-120 Pyskowice
www.nadzorbudowlany.gliwice.pl 

e-mail. bud24_biuro@wp.pl
tel. 785-133-326

CZYSZCZENIE DYWANÓW  
I TAPICERKI U KLIENTA 

tel. 503 489 498

GREEN ENGLISH
Tłumacze przysięgli

ANGIELSKI - NIEMIECKI

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

PRZYPOMNIENIE
Przypominamy wszystkim użytkownikom wieczystym 

gruntów stanowiących własność Gminy Pyskowice, że  
w tym roku wyjątkowo z dniem 2 kwietnia upływa termin 
wniesienia opłaty rocznej. 

Wszelkich informacji udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami i Rolnictwa pok. 319, tel. (32) 332 60 73.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu 
Gliwickiego, Szpital Powiatowy w Pyskowi-
cach ma zostać przekształcony w spółkę prawa 
handlowego. Przekształcenie szpitala planowa-
ne jest na czerwiec 2013 r.

Według informacji podanych przez Starostwo 
Powiatowe zamieszczonych w artykułach pra-
sowych ze stycznia 2013 r., tj. w: „Wiadomo-
ściach Powiatu Gliwickiego” oraz „Przeglądzie 
Pyskowickim” wynika, że na potrzeby Szpitala 
w Pyskowicach Powiat Gliwicki ma przeznaczyć  
w bieżącym roku kwotę w wysokości 1 441 000 zł.

Z podanych informacji wynika, że z ww. kwoty 
500 tyś. została zaplanowana na sam proces prze-
kształcenia placówki w spółkę. Uwzględniając 
powyższe, pozostała kwota w wysokości 941 tyś. 
ma zostać przeznaczona na dostosowanie szpitala 
do wymagań wynikających z Rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia. W ramach tych środków zaplano-

wane zostały prace modernizacyjne pomieszczeń, 
tj.: Izby Przyjęć, Ambulatorium Urazowego, Pra-
cowni Endoskopii i Szkoły Rodzenia.

Wszystko byłoby w porządku i nie budziłoby 
niepokoju, gdyby nie brakujące 500 tyś zł. w bu-
dżecie Starostwa Powiatowego na ww. prace.

Otóż, w podjętej uchwale budżetowej Po-
wiatu Gliwickiego z dnia 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie przyjęcia budżetu na 2013 r. na 
wymienione powyżej zadania dostosowaw-
cze pomieszczeń SP ZOZ Szpitala Powiato-
wego w Pyskowicach zarezerwowana została 
jedynie kwota 441 tyś. zł.

W sprzeczności są zatem informacje podane 
w ww. artykułach prasowych co do wysokości 
przeznaczonej kwoty na szpital z kwotą poda-
ną w budżecie Powiatu Gliwickiego na 2013 r.

Być może istnieją inne, pozabudżetowe źró-
dła finansowe, z których Starostwo zamierza 

pozyskać brakujące 500 tyś. zł. Niezależnie od 
tego zakładam optymistyczny scenariusz roz-
woju sytuacji i kwota 941 tyś. w całości zosta-
nie przeznaczona w bieżącym roku na planowa-
ne prace w szpitalu.

Sądzę, że nikogo nie trzeba przekonywać  
o potrzebie pełnego dostosowania Szpitala  
w Pyskowicach do wymagań funkcjonalno-
użytkowych, które są podstawą świadczenia 
usług medycznych.

W związku z występującą sytuacją zwra-
cam się z apelem do Radnych Powiatu Gli-
wickiego o aktywne włączenie się i wspólne 
zaangażowanie się w sprawę wyjaśnienia bra-
kujących 500 tyś. zł w budżecie Powiatu Gli-
wickiego, zadeklarowanych przez Starostwo 
Powiatowe na przedmiotowe zadania dosto-
sowawcze szpitala. 

Radny Waldemar Paszkowski

ZAWODY MODELI HALOWYCH 

23 lutego na Hali Widowiskowo- Sportowej w Pyskowicach odbyły 
się Zawody Modeli Halowych o Puchar Dyrektora MOKIS. Zawody by-
ły rozegrane w dwóch grupach wiekowych: juniorzy młodsi (do lat 16) 
i opiekunowie-seniorzy w następujących klasach modeli F1N/S modele 
styropianowe, F1N/K modele kartonowe, F1N rzutki. Każdy zawodnik 
wykonywał trzy loty każdym modelem. Suma czasów lotów dawała wy-
nik dla zawodnika indywidualnie i drużyny. W zawodach wzięło udział 
w sumie 35 zawodników z 8 modelarni oraz 12 seniorów - opiekunów.

Agata Sitarek

GDZIE SĄ OBIECANE 500 TYŚ. NA SZPITAL W PYSKOWICACH…?
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Ferie zimowe już za nami. Jak wiadomo był to czas wypoczynku, re-
laksu i zabawy. 

Toteż dla wszystkich dzieci i młodzieży, którzy z różnych przy-
czyn spędzali ferie w miejscu zamieszkania, władze samorządo-
we przygotowały ciekawy program wyjazdów i wycieczek jed-
nodniowych: na lodowisko, do kina, do teatru, do Wisły, Bielska 
Białej i do Krakowa.

W Bielsku Białej dzieci zwiedziły Studio Filmów Rysunko-
wych; poznały poszczególne etapy tworzenia filmu animowane-
go. Obcowały z prawdziwymi dekoracjami, rekwizytami, projek-
tami postaci i rysunkami animacyjnymi. Wizyta zakończyła się  
w kinie „Studio” pokazem filmów. Na wycieczce w Krakowie ma-
li uczestnicy zwiedzili m. in. Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie 
zobaczyli zbiory z zakresu historii inżynierii miejskiej, motory-
zacji i techniki oraz bawili się na urządzeniach interaktywnych. 
Wielką frajdą okazał się czas wolny, podczas którego dzieci za-
opatrzyły się w drobne pamiątki. W Wiśle dzieci uczestniczyły  
w kuligu, którego trasa przebiegała przez malownicze tereny 
wzdłuż doliny Białej Wisełki. Pęd koni i wspaniałe widoki wpro-
wadziły uczestników w doskonały nastrój i prawdziwie góralski klimat. 
Po kuligu było pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz poczęstunek droż-
dżówką i ciepłą herbatą. Zwieńczeniem wycieczek był oczekiwany po-
byt w MC Donaldzie.

Zwolennicy jazdy na łyżwach trzykrotnie mieli okazję wyjazdu na lo-
dowisko do Gliwic. Zbiórki były wcześnie rano, jednak chętnych nie bra-
kowało. 

Największą popularnością cieszyły się wyjazdy do Multikina do Za-
brza. Dzieci bardzo chętnie korzystały z tego typu wypoczynku. Listy 
uczestników na kreskówki pt. „Prawie jak gladiator”, „Ralph Demolka” 
i „Zambezja” pękały w szwach. Chętnych było tak dużo, że zorganizo-
wano dodatkowo po jeszcze jednym wyjeździe na dwa pierwsze seanse. 

Ciekawym okazał się również spektakl w Teatrze Nowym w Zabrzu pt. 
„Piękna i bestia”. Po spektaklu mali wycieczkowicze wrócili zadowole-
ni i pełni wrażeń.

Opiekę nad naszymi podopiecznymi sprawowali: Jolanta Mazur, Beata 
Krasówka, Iwona Trzęsicka, Anna Płoskonka, Katarzyna Ochocka, Joan-
na Bachul, Gabriela Bujara, Gabriela Bisz oraz Izabela Smyl i Ryszard 
Panek. Wszystkim opiekunom składamy serdeczne podziękowania. We 
wszystkich wycieczkach łącznie wzięło udział około 600 uczestników. 

Oprócz turystyki podczas ferii zorganizowano Turniej Bilarda dla mło-
dzieży, który odbył się 13 lutego br. w oberży „U Alojza” w Dzierżnie. 
Najlepsi zawodnicy zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez 
Radę Miejską i Burmistrza Miasta Pyskowice.

Tradycyjnie bezpośrednią organizacją zimowego wypoczynku zajął się 
Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych UM w Pyskowicach.

Liczny udział dzieci w wycieczkach dowodzi, że tego typu formy wy-
poczynku są bardzo chętnie przez nie wybierane. Więc spotkamy się nie-
bawem. Wakacje tuż, tuż....

Bożena Kikut

FERIE 2013

INDIAŃSKIE FERIE ZIMOWE Z MOKISEM
Tegoroczne ferie zimowe Miejski Ośrodek 

Kultury i Sportu zorganizował pod hasłem „In-
diańskie ferie z MOKiSem”. W zajęciach brały 
udział dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

W harmonogramie znalazły się m.in.:
- warsztaty plastyczne – prowadzone przez 

Ewę Hajduk - podczas których dzieci wykony-
wały indiańskie opaski, trofea, łapacze snów, 
makietę wioski indiańskiej, malowidła indiań-
skie, biżuterię;

- warsztaty wokalne – instruktorem prowa-
dzącym była Anna Szafrańska - uczestnicy na-
uczyli się indiańskich piosenek oraz indiań-
skich przyśpiewek;

- warsztaty modelarskie, gdzie Stanisław 
Paździorek czujnie obserwował i pomagał sa-
modzielnie wykonać latawiec, który dzieci wy-
próbowały podczas zimowego spaceru, oraz sa-
molot halowy, który został wykorzystany pod-
czas feryjnych mini zawodów halowych na Ha-
li Widowiskowo-Sportowej; 

- warsztaty taneczne – prowadzone przez 
Agatę Szczepaniak, oparte zostały na prostej 

indiańskiej choreografii oraz grach i zabawach 
muzyczno ruchowych.

W programie znalazły się również zawody 
sportowe indiańskich plemion oraz zabawy in-
tegracyjne. Gościem ferii był Błażej Kupski, 

który opowiedział o zwyczajach i tradycjach in-
diańskich. Na zakończenie odbyły się zawody 
ze strzelania z łuku, które sprawiły wiele rado-
ści wszystkim uczestnikom.

Agata Sitarek
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NOWO OTWARTY 
WARSZTAT SAMOCHODOWY 

MECHANIKA POJAZDOWA PARADYSZ

UWAGA! Wymiana oleju GRATIS przy zakupie oleju w naszym warsztacie!

SERWIS KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ 
i wiele innych usług

tel. 783 251 283, biuro@autoparadysz.pl
Pniów (3 km od centrum Pyskowic), ul. Wielowiejska 4 

Znajdujemy się 300 m od bazy DB Schenker a przed skrętem na Sroczą Górę

Pn.-pt. 8.00-19.00 sobota 8.00-16.00 
www.autoparadysz.pl

Twoje auto... Nasza pasja!!!

Uwaga zaginęły!

„11.02.2013 na skutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności z posesji 
na terenie Pyskowic zaginęły zwierzęta: para owiec rasy wrzosówka 
(baran z mocno zakręconymi rogami), jedna owca rasy św. Jerzego 

(bardzo wyjątkowa w biało-czarne łatki) oraz charakterystyczna 
biało -szara koza. Mimo intensywnych poszukiwań do tej pory 

nie udało się ich odnaleźć. Dlatego prosimy wszystkich, którzy widzieli 
zagubione stadko bądź wiedzą coś o miejscu ich aktualnego pobytu 
o kontakt pod numerem telefonu 509-651-107. Za wszelką pomoc 

w odnalezieniu zwierząt jest przewidziana nagroda.”

Biuro sprzedaży:

Zapraszamy na dni otwarte 
13 - 14.04.2013 r. godz. 12.00 - 16.00 

Osiedle Jaśkowice ul. Długa 
Dom z działką od 350 tys.

Więcej informacji na naszej stronie: www.dom100.eu

Gliwice ul. Marzanki 1/III
TELEFON: 792250476, 32 7013116

Biuro sprzedaży:

biuro 
sprzedaży:


