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PYSKOWICE 7

Konkurs na 
najciekawszą szopkę

O budowie kompleksu za-
decydowała na wnio-
sek burmistrza Rada 

Miejska, jeszcze we wrześ-
niu 2011 roku. Na  realiza-
cję zadania w budżecie mia-
sta na 2012 r. zabezpieczono 
kwotę 1 500 000 zł, a pozo-
stałą część kosztów pokryć 
miał Urząd Marszałkowski 
(333 000 zł) i budżet państwa 
(500 000 zł).

Niestety, w związku z tym, 
że Gmina Pyskowice ma już 
jeden taki obiekt, nie mia-
ła pierwszeństwa w przy-
znawaniu dofinansowania 
i tym samym nie znalazła się 
w projekcie uchwały Zarzą-
du Województwa Śląskiego 
z 5 stycznia, o udzieleniu po-
mocy finansowej na budowę 
kompleksów sportowych „Or-
lik 2012”. Kilka dni wcześniej, 
w Nowy Rok zdarzyło się jed-
nak coś, co wpłynęło na zmia-
nę tej decyzji.

- W związku z pożarem 
sali gimnastycznej przy 
SP 6 w Nowy Rok 2012 r. już 
2 stycznia burmistrz Wacław 
Kęska zwrócił się pismem 
do Marszałka Województwa 
Śląskiego z prośbą  o uwzględ-
nienie Gminy Pyskowice w do-
finansowaniu kompleksu OR-
LIK, uzasadniając to brakiem 
bazy sportowej dla uczniów 
szkoły (spalona sala gimna-
styczna, stan techniczny unie-
możliwiający użytkowanie) – 

wyjaśnia Agnieszka Kazubek, 
rzeczniczka prasowa Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach. 
- Uwzględniając potrzeby gmi-
ny Pyskowice spowodowane 
pożarem Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego 13 lutego przy-
znał Pyskowicom dofinanso-
wanie na realizację ORLIKA.

Burmistrz Pyskowic pod-
pisał umowę z firmą MARBO 
ARCHITEKCI z Gliwic na wy-
konanie projektu komplek-

su boisk ORLIK 2012, a rea-
lizacją zajęła się wyłoniona 
w drodze przetargu firma 
MORIS SPORT z Warszawy 
(swoją pracę i materiały wy-
ceniła na 1 098 055 zł). Na bu-
dowę Orlika wykonawca miał 
12 tygodni. W drugiej połowie 
października rozpoczęły się 
procedury odbiorowe, które 
zakończone zostały pod ko-
niec listopada.

(amber)

Zakres robót obejmował:
•	 wykonanie	boiska	do	piłki	nożnej	z	nawierzchnią	z	trawy	

syntetycznej,
•	 wykonanie	boiska	wielofunkcyjnego	(2	boiska	do	koszykówki,	

boisko	do	piłki	ręcznej	oraz	boisko	do	siatkówki)	z	nawierzchnią	
poliuretanową,

•	 zaplecze	sanitarno-szatniowe	typu	kontenerowego,
•	 ogrodzenie	boisk	z	piłkochwytami	oraz	oświetlenie	boisk,
•	 instalacją	elektryczna,	wodno-kanalizacyjna	i	drenażowa,
•	 ciągi	komunikacyjne	z	pochylnią	dla	osób	niepełnosprawnych,
•	 elementy	małej	architektury	oraz	wyposażenie	sportowe	boisk.

Podobne konkursy są już stałym elemen-
tem przedświątecznego kalendarza. W Py-
skowicach, dzieci i młodzież – od przedszko-
li po gimnazjum - swoje szopki, w formie 
przestrzennej, będą mogły poddać ocenie 
pracowników Wydziału Kultury, Sportu 
i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. 
Tam też należy przynosić prace (pok. 102). 
Termin ich składania upływa 13 grudnia. 
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są 
atrakcyjne nagrody! 

(amber)

Pod	koniec	listopada	zakończyły	się	procedury	związane	z	odbio-
rem	kompleksu	sportowego	ORLIK,	wybudowanego	przy	Szkole	
Podstawowej	nr	6.	Oficjalne	otwarcie	nastąpi	wiosną	przyszłego	
roku.	To	już	drugi	taki	obiekt	w	Pyskowicach.

Orlik przy SP 6 
odebrany. Pierwsze 
mecze wiosną?

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY LINII 71
KZK	GOP	informuje,	że	od	1	grudnia	zmienia	się	rozkład	jazdy	linii	nr	71	w	celu	usprawnienia	możliwości	
dojazdów	z	Pyskowic	do	Huty	Łabędy	w	Gliwicach.	Kurs	z	przystanku	Pyskowice	Szpitalna	o	godzinie	
5.20	w	dni	robocze,	od	grudnia	rozpocznie	się	o	godzinie	5.15.	Natomiast	kursy	z	tego	samego	przystanku	
o	godzinach:	13.20	(według	nowego	rozkładu	13.10)	oraz	21.05	w	dni	robocze,	będą	wykonywane	przez	
przystanek	Łabędy	Huta.	Z	kolei	z	przystanku	Łabędy	Huta	w	stronę	Pyskowic	w	dni	robocze	będą	dwa	
dodatkowe	kursy	o	godzinach:	6.17	oraz	22.21.	
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