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dokończenie na str. 4

Można zaszczepić się przeciwko COVID – 19 również w Pysko-
wicach, w punkcie który samorząd prowadzi ze Szpitalem w Knuro-
wie sp. z o.o.

Punk Szczepień Powszechnych zlokalizowany jest w Hali Widowi-
skowo-Sportowej przy ul. Strzelców Bytomskich 1a w Pyskowicach.

Zarejestrować się na szczepienie można w następujący sposób:
• poprzez całodobową i bezpłatną infolinię 989, 
• e-rejestrację za pośrednictwem portalu www.pacjent.gov.pl 
• sms-owo: wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 

333 o treści SzczepimySie. 
Dodatkowo funkcjonuje infolinia informacyjna punktu pod nu-

merem telefonu : 663 444 498 . Pytania można zadawać również na 
e-mail: Pyskowice.szczepienia@gmail.com.

Daty szczepień zależą od terminu dostawy szczepionek. Aktualna 
informację można znaleźć na www.pyskowice.pl.

(pp)

BUDYNEK TBS ROŚNIE W OCZACH, WOLNYCH MIESZKAŃ  
CORAZ MNIEJ

SZCZEPIENIA PRZECIW COvID–19 W PYSKOWICACH

v EDYCJA PYSKOWICKIEgO BUDżETU OBYWATELSKIEgO – s. 7

Budynek TBS przy ul. Poniatowskiego rośnie jak na drożdżach. Obiekt 
wyraźnie wszedł już ponad poziom gruntu. Jeszcze szybciej niż prace po-
stępuje proces wynajmu lokali. Pięć miesięcy po uruchomieniu zapisów  
z 22 mieszkań wolnych pozostało tylko sześć (dane na 20 maja). 

Przypomnijmy, że przy ul. Poniatowskiego 3A powstaje IV- 
-kondygnacyjny, dwuklatkowy budynek z mieszkaniami o powierzchni  

między 37,30 m2 a 78,40 m2. Lokale będą posiadały: panele w po-
kojach, płytki w kuchni i łazience, podstawowe sanitariaty (wanna/
prysznic, umywalka, toaleta), ogrzewanie gazowe – piec dwufunk-
cyjny. Największe, te usytuowane na III piętrze, zaprojektowano jako 
dwupoziomowe. Dostępnych będzie również 8 wydzielonych stano-
wisk garażowych na poziomie piwnic.
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Informujemy, że w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 
roku Urząd Miejski w Pyskowicach będzie pracował od ponie-
działku do środy w godz. 7.00–15.00, w czwartki w godz. 7.00–
17.00, a w piątki 7.00–13.00. 4 czerwca, w piątek po święcie Bo-
żego Ciała, urząd będzie nieczynny.

Obsługa interesantów w godzinach pracy urzędu odbywać się 
będzie, poza piątkiem, z przerwą na dezynfekcję w godz. 12.00–
12.30.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Pyskowice 4 czerw-
ca jest dniem wolnym dla pracowników urzędu w zamian za Święto 
Pracy 1 maja, które w tym roku przypadło w sobotę.

(pp)

CZEKAJĄ POJEMNIKI NA BIOODPADY
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz 

firma PreZero sp. z o.o. zwracają się z prośbą do właścicieli nie-
ruchomości jednorodzinnych, którzy do tej pory nie otrzymali 
jeszcze pojemnika na bioodpady o telefoniczne zgłaszanie bra-
ku takiego kontenera. „Zgodnie z Regulaminem utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Pyskowic” oraz obowiązującą wyko-
nawcę umową każda nieruchomość jednorodzinna, która nie po-
siada biokompostownika przydomowego, ma być wyposażona  
w 240 – litrowy pojemnik na bioodpady. 

Jak informowaliśmy w lutym br. firma PreZero zobowiązana 
była do dostarczenia pojemników, jednak zdarzały się sytuacje 
uniemożliwiające ich dostarczenie np. nieobecność w domu. 

Zgłoszeń prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem  
32 233 26 01, w godzinach 7.00–15.00, od poniedziałku do piątku. 
Należy podać dane nieruchomości oraz uzgodnić termin dostawy.

Pojemnik można również odebrać osobiście po wcześniejszym 
telefonicznym uzgodnieniu z firmą PreZero.

(pp)

UWAgA! W CZERWCU I W WAKACJE  
URZĄD PRACUJE W INNYCH gODZINACH,  

4 CZERWCA BĘDZIE NIECZYNNY

Szanowni Czytelnicy, zacznijmy od 
tego, że sytuacja związana z epidemią 
zaczyna napawać optymizmem. Zda-
ją się spełniać nasze oczekiwania, że 
wraz z wiosną ożyje nie tylko przyro-
da, ale i nadzieje na powrót do normal-
ności. W Narodowy Program Szcze-
pień włączyło się nasze miasto, o czym 
informujemy na s. 1 najnowszego, ma-
jowego, „Przeglądu Pyskowickiego”.

Zorganizowany we współpracy ze 
Szpitalem sp. z o.o. w Knurowie Punkt 

Szczepień Powszechnych działa w Hali Widowiskowo – Sportowej 
im. H. Wagnera. Mieszkańcy Pyskowic i okolicznych miejscowości 
mogą skorzystać ze szczepionek firm Moderna i Astra Zeneca, a już 
za kilka dni pojawi się również produkt koncernu Pfizer. Aktuali-
zowany na bieżące harmonogram szczepień znajdą Państwo w in-
formacji na głównej stronie miejskiego serwisu www.pyskowice.pl.

Namioty przy hali to nowość przejściowa. Na stałe zostanie  
z nami inna, która wyrosła przy ul. Wojska Polskiego. Zasadzili-
śmy tam 12 sadzonek klonów, które staną się ozdobą ulicy. Z ko-
lei w Parku Miejskim pojawiły się trzy nowe dęby. To z kolei ini-
cjatywa Przedszkola nr 4. W ten sposób, i tabliczką ku pamięci, 
uczciło powstania śląskie oraz bohaterów tych wydarzeń. Sym-
boliczne znaczenie ma również „Drzewo Przyjaźni” na placu Jó-
zefa Piłsudskiego, na którym pojawiły się ptaki z filcu i włóczki  
w barwach narodowych Polski oraz Francji, Niemiec i Ukrainy, 
czyli macierzystych państw naszych miast partnerskich. W odpo-
wiedzi nasi przyjaciele z Czerwonogradu stworzyli „Drzewo Part-
nerstwa”, które stanęło w centrum miasta. O wszystkich tych ini-
cjatywach przeczytacie Państwo na s. 5.

W ostatnim czasie w krajobrazie Pyskowic przybyło nie tylko 
drzew. Przy ul. Strzelców Bytomskich pnie się w górę następny, 
trzeci już, budynek z mieszkaniami na wynajem w systemie TBS. 
Obiekt powstaje przy współudziale gminy. To kolejna szansa na 
własne „M” dla naszych mieszkańców, a popyt na mieszkania jest 
ogromny. Z 22 powstających lokali wolnych jest już tylko sześć. 
Więcej na ten temat piszemy na s. 1 i 4.

Rosną, i pięknie się rozwijają, nasze młode talenty. Michalina 
Sowa wyśpiewała II miejsce w Wojewódzkich Prezentacjach Ar-
tystycznych w Gliwicach, Xavier Wojciechowski wrócił z brązem 
w kategorii techniki specjalne – junior młodszy z Międzywoje-
wódzkich Mistrzostw TAEKWON-DO w Świerklanach. A młod-
szy narybek nabiera biegłości w sztuce i rękodziele na warszta-
tach artystyczny w Centrum Wystawienniczym (s. 8 i 9).

Inne szczyty zdobywa pani Sylwia. Historię niepełnospraw-
nej kobiety, która wbrew ograniczeniom fizycznym, otoczeniu 
i „dobrym” radom, osiągnęła niezależność i samodzielność wy-
słuchała Konstancja Lasota, konsultant do spraw osób niepełno-
sprawnych. Nie zapomnijcie zajrzeć na s. 6. Opowieść chwyta za  
gardło.

A na zakończenie numeru zaproszenia, zaproszenia, zapro-
szenia. Po covidowej „kwarantannie” wigoru nabiera życie kul-
turalne. Czekają wernisaże i wystawy, zlot foodtrucków, po-
dwórka pełne lektury i malowania, jubileuszowy spektakl teatru  
„Niespasowani”.

Oj, będzie się działo. Ale pamiętajmy, by nie przesadzić w ko-
rzystaniu z odzyskanej swobody. Koronawirus wciąż tu jest i stwa-
rza zagrożenie. Dlatego Drodzy Mieszkańcy – uważajcie na siebie. 
Bądźcie zdrowi!

Adam Wójcik  
Burmistrz Miasta Pyskowice
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Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
Na kwietniowym posiedzeniu radni podjęli temat 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spo-
łecznym na terenie Pyskowic. Głos zabrała naczel-
niczka Wydziału Spraw Społecznych i Sportu w py-
skowickim urzędzie Justyna Fijołek-Ziobrowska. 
Zapoznała członków Komisji ze „Sprawozdaniem 
z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych” oraz „Sprawozda-
niem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii” (oba dokumenty podsumowują 
rok 2020). Warto zaakcentować, że w ubiegłym ro-
ku wyremontowano i kompleksowo wyposażono 
Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Komisja Edukacji, Kultury I Sportu
Komisja zapoznała się z informacją o współ-

pracy z organizacjami pozarządowymi w gminie 
Pyskowice. Przeanalizowali też problem uzależ-
nień i patologii społecznych w obszarze działal-
ności pyskowickich placówek oświatowych.

Komisja Gospodarki Komunalnej
Komisja zapoznała się z informacją dotyczą-

cą kanalizacji deszczowej na terenie Pyskowic 
(na obszarze gminy znajduje się blisko 20 km 
sieci). Bieżącym jej utrzymaniem zajmuje się 
MZBM–TBS Sp.z o.o. w Pyskowicach.

Radni podsumowali akcję „Zima 2020/2021”. 
Utrzymaniem zimowym dróg gminnych zaj-
mowała się firma PreZero Południe Sp.z o.o., 
MZBM–TBS odpowiadał za stan chodników, 

ulic wewnętrznych i przystanków. Na akcję „Zi-
ma” wydano blisko 431 tysięcy złotych brutto.

Komisja Inwestycji I Budżetu
Radni omówili wydatkowanie środków finanso-

wych na zadania związane z przeciwdziałaniem al-
koholizmowi i narkomani. Pieniądze na w/w cel po-
chodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Komisja omówiła współpracę z organizacjami po-
zarządowymi z terenu Pyskowic, których obecnie 
działa 35, a realizują zadania z obszarów: ochrony 
zdrowia, przeciwdziałania uzależnień i patologii spo-
łecznych, wspierania i upowszechniania sportu, kul-
tury i sztuki, wolontariatu, działań na rzecz seniorów.

Komisja Rewizyjna
Komisja zakończyła kontrolę w zakresie win-

dykacji zadłużenia najemców lokali mieszkal-
nych za okres 2017–2019. Powołano też ze-
spół do przeprowadzenia kontroli wydatków na 
utrzymanie zieleni miejskiej w 2020 r.

Komisja Skarg, Wniosków I Petycji
Komisja przeanalizowała skargi:
a) na Burmistrza Miasta Pyskowice za brak 

terminowej odpowiedzi na pismo. Przedmiotem 
skargi było nie udzielenie w terminie odpowie-
dzi na pismo (przesłane mailem) z 24 VI 2020 r.  
dotyczącego propozycji powołania w Pyskowi-
cach stanowiska kontrolera jakości i kontaktu 
z mieszkańcami ds. transportu publicznego lub 
doradcy burmistrza ds. komunikacji miejskiej. 

Kolejna, już 
XXX, sesja Rady 
Miejskiej VIII ka-
dencji odbyła się 
29 kwietnia. Jak 
co roku o tej po-
rze rozpatrywano 
sprawozdania z re-
alizacji gminnych 
programów za rok 
2020 – rozwiązy-
wania problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz 
program współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi. Zapoznano się też z informacją o działal-
ności Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Mimo trudności związanych  
z pandemią pogramy zostały w zasadniczym za-
kresie zrealizowane. Rada rozpatrzyła i przegło-
sowała projekty uchwał w sprawie:

1. Statutu Miejskiego Żłobka w Pyskowicach 
– konieczność wprowadzenia zmian wynika ze 
zmian ustawowych. Wprowadzono dodatkowe 
kryteria gwarantujące pierwszeństwo przyjmo-
wania dzieci do żłobka, określono również wa-
runki przyjmowania dzieci na miejsce dziec-
ka nieobecnego oraz zasady udziału rodziców  
w zajęciach prowadzonych w żłobku;

2. zmiany uchwały nr XLVI/354/2018 Rady 
Miejskiej w Pyskowicach z 26 marca 2018 r. 
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego naucza-
nia, wychowania i opieki oraz wysokości opłat 
za korzystania z wychowania przedszkolnego 
w publicznych przedszkolach prowadzonych 
przez gminę Pyskowice – wprowadzono zapis 
zwalniający z opłaty rodziców dzieci posiadają-
cych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego, pobierających zasiłek rodzinny;

3. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pysko-
wicach nr XXVII/275/2021 z 28 stycznia 2021 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Gliwickiemu na wykonanie zadania 
pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 2985S 
ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach” –  
w związku z koniecznością robót dodatkowych 
należało zwiększyć finansowy udział miasta  
w inwestycji o kwotę 33 604.28 zł;

4. zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju 
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na la-
ta 2021-2024 będących w posiadaniu REMON-
DIS Aqua Toszek Sp z o.o. – spółka REMON-
DIS Aqua Toszek obsługuje rejon Mikoszowina–
Ptasie Osiedle. Konieczność zatwierdzenia planu 
wynika z zapisów ustawowych. Planowana jest 
rozbudowa sieci o 430 mb i zainstalowanie zdal-
nego systemu odczytu wskazań wodomierzy;

5. dokonania zmian budżetu miasta na 2021 r. – 
o ponad 97 000 zł zmniejszono dochody z tytułu 
rekompensaty za utracone dochody z opłaty targo-
wej, zwiększono dochody z różnych tytułów. Naj-
większy dochód to ponad 162 000 zł dofinansowa-
nia zrealizowanego już projektu termomoderniza-
cja żłobka. Z wydatków największą kwotę – ponad 
39 000 zł – przeznaczono na cmentarz komunalny;

6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2021–2027 – wprowadzono zmiany wyni-
kające ze zmian dokonanych w budżecie miasta;

7. rozpatrzenia skargi z 16 marca 2021 r. 
na działalność Burmistrza Miasta Pyskowice 
– skarga dotyczyła nieudzielenia odpowiedzi  
w terminie na pismo przesłane mailem. Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bez-
zasadną, a stanowisko komisji podzieliła rada;

8. rozpatrzenia skargi z 16 marca na dyrekto-
rów publicznych szkół i przedszkoli oraz Ogni-
ska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach – przed-

miotem skargi było nienależyte wykonywanie 
zadań, które polegało na nieudostępnieniu przez 
ww. podmioty elektronicznej skrzynki podaw-
czej (ePUAP) do czego zobowiązane są podmio-
ty publiczne. Skarga została uznana za zasadną;

9. rozpatrzenia petycji – petycja dotyczyła 
wyrażenia opinii w sprawie referendum ludo-
wego. Rada nie uwzględniła petycji przywołu-
jąc przepisy, które nie uwzględniają instytucji 
referendum ludowego;

10. rozpatrzenia petycji – w sprawie poparcia 
Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Pol-
skiego Społecznego Komitetu Konstytucyjne-
go. Rada Miejska nie uwzględniła petycji;

11. rozpatrzenia petycji – złożonej przez rodzi-
ców dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłob-
ka w sprawie obniżenia opłaty – stawki godzi-
nowej oraz opłaty dodatkowej za pobyt dziecka  
w żłobku. Rada nie uwzględniła petycji. W grud-
niu 2020 r. zmieniono opłatę za pobyt dziecka  
w żłobku ustalając kwotę 2,30 zł za godzinę po-
bytu. Poprzednia oplata w kwocie 1,50 zł obo-
wiązywała od 2013 r. W 2021 r. średni miesięcz-
ny koszt pobyt dziecka w żłobku bez wyżywie-
nia to 1246,00 zł. Opłaty wnoszone przez rodzi-
ców za pobyt i wyżywienie od 1.01.2021 r. po 
uwzględnieniu nieobecności dziecka wynosiły 
średnio 318 zł miesięcznie, co stanowi niewiel-
ką część rzeczywistych kosztów;

12. zlecenia Komisji Gospodarki Komunal-
nej Rady Miejskiej w Pyskowicach przeprowa-
dzenia kontroli – kontrola dotyczy realizacji ak-
cji „Zima 2020/2021”.

Projekty uchwał wraz z uzasadnienia oraz 
uchwały dostępne są w BIP w zakładce Rada 
Miejska.

Jolanta Drozd Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Pyskowicach

Po wysłuchaniu wyjaśnień burmistrza radni 
uznali skargę za niezasadną,

b) na dyrektorów szkół i placówek oświato-
wych za nienależyte wykonywanie swoich obo-
wiązków. Przedmiotem skargi był fakt nieudostęp-
nienia przez w/w podmioty elektronicznej skrzyn-
ki podawczej (ePUAP), do czego zobowiązane są 
na podstawie ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne. Ko-
misja uznała skargę za zasadną. Zauważono jed-
nak, że obecni dyrektorzy swoje funkcje pełnią 
stosunkowo od niedawna, po otrzymaniu informa-
cji o zaległościach stosowne wnioski zostały zło-
żone w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, 

oraz rozpatrzyli petycje w sprawie:
a) poparcia Rządu Tymczasowego Rady Sta-

nu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego. Radni uznali, że przedmiot 
petycji nie mieści się w zakresie działania orga-
nów gminy, a także nie ma umocowania w obo-
wiązującym porządku prawnym,

b) wydania opinii ws. przeprowadzenia refe-
rendum ludowego. Radni nie uwzględnili pety-
cji, bo prawo nie przewiduje instytucji „referen-
dum ludowego” w formule zawartej w petycji,

c) obniżenia opłaty za pobyt dziecka w Miej-
skim Żłobku w Pyskowicach. Komisja nie 
uwzględniła petycji – opłata nie była zmieniana 
od blisko 8 lat, a koszty funkcjonowania żłob-
ka spowodowały konieczność jej zwiększenia.

opracował: Błażej Kupski

KOMISJE PRACUJĄ
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Jesteś osobą bezrobotną wskutek pandemii COVID-19, nieuczącą 
się, w wieku 18–29 lat i zamieszkującą teren subregionu centralnego 
woj. śląskiego? Skorzystaj z bezzwrotnej dotacji na założenie działal-
ności gospodarczej w ramach projektu „Kopalnia biznesu”. 

„Kopalnia biznesu – bezzwrotne dotacje na założenie działalno-
ści gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP  
w wieku 18–29 lat zamieszkujących subregion centralny wojewódz-
twa śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” to pro-
jekt realizowany przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy 
Sp. z o.o. w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp.  
z o.o. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.

Projekt skierowany jest do:
Do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy  

w wieku 18–29 lat, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
 utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 wskutek pandemii 

COVID-19 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika oraz 
 nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym 

w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny 
lub nauki) oraz 

 nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach ma-
jących na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umie-

dokończenie ze str. 1
BUDYNEK TBS ROŚNIE W OCZACH 

DOTACJE NA ZAŁOżENIE fIRMY DLA BEZROBOTNYCH
jętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych 
do wykonywania pracy, a także w okresie 4 tygodni przed roz-
poczęciem udziału w projekcie nie brały udziału w szkoleniach 
mających na celu aktywizację finansowanej ze środków publicz-
nych) oraz 

 zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskie-
go oraz deklarują rejestrację działalności gospodarczej na ob-
szarze subregionu centralnego (szczegółowy wykaz obsza-
rów objętych wsparciem https://rfp.pl/index.php/aktualne-
projekty/).

Biorąc udział w projekcie można zyskać wsparcie finansowe 
nawet do 38 650,00 zł, w tym:
 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności, 
 do 2.600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez 

okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do po-
niesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności go-
spodarczej, w tym m.in. kosztów ZUS, podatku oraz opłat ad-
ministracyjnych związanych z prowadzoną działalnością. 

Więcej informacji na stronie internetowej projektu https://rfp.
pl/index.php/aktualne-projekty/ 

(pp)

Wykonawcą prac jest firma F BUD z siedzibą w Wodzisławiu Ślą-
skim. Roboty postępują bez przeszkód. Gotowe są fundamenty, piw-
nice wraz z izolacją ścian oraz parter bez stropów.

Oddanie mieszkań zaplanowano na III kwartał 2022 r. Osoby chęt-
ne teoretycznie mają więc sporo czasu na podjęcie decyzji. Faktycz-
nie nie ma co z nią zwlekać – pozostało już tylko 6 lokali, niedostęp-
ne są te o największym metrażu. W ofercie są jeszcze cztery lokale 
47 – metrowe, jeden o powierzchni 37,3 m kw. oraz jeden w metrażu 
50,60 m kw (dane na 20 maja). 

Zainteresowanym przypominamy warunki przydzielania mieszkań:
• złożenie w siedzibie spółki wniosku o najem mieszkania wraz 

z załącznikami (http://mtbstg.pl/mtbs/27/wzory_dokumentow); 
• udział w kosztach partycypacji w wysokości 21 proc. wartości 

wybudowania mieszkania (po pozytywnym zaopiniowaniu 
wniosku), szacowany koszt za 1 m2/5 402,80 zł. Partycypacja jest 
zwrotna w momencie zdania mieszkania w ciągu 12 m-cy; 

• wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności czyn-
szu (szacowany czynsz: 12,50 zł/m2) przed podpisaniem umowy 
najmu; 

• brak posiadania tytułu prawnego do innego lokalu w momencie 
podpisywania umowy najmu oraz w trakcie zamieszkiwania. 

Szczegółowa informacja dotycząca wynajmu: http://www.mtbstg.
pl/aktualnosci/223/szczegolowa_informacja_dotyczaca_mieszkan_
na_wynajem_w_pyskowicach_przy_ul._poniatowskiego. 

W sprawie oferty można też kontaktować się z koordynatorem 
wynajmu pod numerem telefonu: 505 810 363, bądź drogą mailo-
wą: najem.lokali@mtbstg.pl lub z sekretariatem: 32 380 90 06, 
sekretariat@mtbstg.pl.

Budynek przy ul. Poniatowskiego 3A to wspólna inwestycja Mię-
dzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
z Tarnowskich Gór oraz gminy Pyskowice. 

(pp)

Ruszamy z kolejnym etapem konsultacji społecznych, realizo-
wanych w ramach udziału miasta w projekcie „Szkoła Świadomego  

TERENOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE  
W SPRAWIE STUDIUM

Planowania Przestrzennego 2.0”. Celem konsultacji jest zebra-
nie opinii na temat sporządzanego projektu Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

W ramach kolejnego etapu, zostaną uruchomione punkty terenowe 
mieszczące się na terenie naszego miasta:
-  w dniach od 27.05.2021 r. do 28.05.2021 r. na placu Piłsudskiego  

w Pyskowicach, w godz. 1400 – 1700,
-  w dniu 29.05.2021 r. oraz 31.05.2021 r. w Parku Miejskim, przy 

ulicy Powstańców Śląskich w Pyskowicach, w godz. 1300 – 1600.
Punkty zostaną wyposażone w narzędzia umożliwiające wyrażenie 

opinii, jak ankiety oraz mapy, na których będzie można zaznaczyć 
swoje propozycje i uwagi. 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału, gdyż Państwa sugestie, 
będą cenną wskazówką przy tworzeniu studium.

(pp)
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Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy wybuchu 
III Powstania Śląskiego, nauczycielka z Przedszkola nr 4 w Py-
skowicach wyszła z inicjatywą zasadzenia trzech dębów upamięt-
niających trzy powstania. Drzewa w uzgodnieniu z Wydziałem 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Pyskowi-
cach zostały posadzone w Parku Miejskim. W przeddzień roczni-
cy ostatniego, najdłuższego śląskiego zrywu, została też odsło-
nięta tabliczka upamiętniająca bohaterów powstań. 

Ze względu na sytuację pandemiczną, uroczystość odbyła się  
w ograniczonym gronie osób. Uczestniczyły w niej dzieci z grupy 
Biedronki, wychowawcy i dyrektor przedszkola. W trakcie tego ka-
meralnego spotkania dzieci przedstawiły krótki program artystyczny.

Realizacja inicjatywy pozwoli przypomnieć społeczności lokal-
nej bohaterów Powstań Śląskich, a gościom odwiedzającym nasze 
miasto będzie zwracać uwagę na waleczną postawę i determinację 
bohaterów tamtych wydarzeń. 

(pp)

NOWE KLONY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEgO
Przy ul. Wojska Polskiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Szopena, 

pojawiło się 12 nowych klonów pospolitych. Drzewa to przedstawi-
ciele dwóch bardzo ozdobnych odmian tego gatunku, co powinny po-
kazać, gdy wypuszczą kwiaty i liście. 

Cztery sztuki to odmiana „gold”. Zgodnie z nazwą dojrzałe po-
siadają duże, złocistożółte liście, dodatkowo odporne na silne 
działanie promieni słonecznych. Pozostałych osiem klonów na-
leży do popularnego gatunku „Crimson King”. Młode liście ma-
ją barwę brązowoczerwoną, później stają się intensywnie ciem-
noczerwone.

Miasto uzupełnia drzewostan przy ul. Wojska Polskiego w ra-
mach nasadzeń zastępczych. Sadzonki klonów pojawiły się w miej-
sce wierzb płaczących, które zostały usunięte pod koniec ubiegłe-
go roku ze względu na zły stan fitosanitarny i zagrożenie dla osób 
postronnych. 

(pp)

DRZEWO PRZYJAŹNI W CZERWONOgRADZIE
Akcja „Wiosenne dźwierganie” Stowarzyszenia Ludzie Mia-

sta zatoczyła szerokie kręgi i nabrała międzynarodowego charak-
teru. Drzewo przyjaźni ustrojone kolorowymi filcowymi ptakami 
pojawiło się w partnerskim mieście Pyskowic, ukraińskim Czer-
wonogradzie. 

Najpierw wiosenne ozdoby szyli uczniowie ze Szkoły Sobotnio 
– Niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej, potem dołą-
czyli do nich włodarze miasta, m.in. mer Czerwonogradu Andrij 
Zaliwskij i jego zastępcy oraz przedstawicielki Towarzystwa Kul-
tury Polskiej Ziemi Lwowskiej - Natalia Żuk i Irena Zając.

Symbolizujące pokój i dialog „Drzewo Partnerstwa” stanęło 
w centrum Czerwonogradu. - Dziękujemy za świetną inicjatywę 
partnerowi, miastu Pyskowice. Ptak jest symbolem rozmowy i dia-
logu – napisała na swoim fejsbukowym koncie Irena Zając.

W Pyskowicach efekty akcji „Wiosenne Dźwierganie 2021” 
można podziwiać w różnych częściach miasta. Na trzech drze-
wach pojawiło się w sumie prawie 240 filcowych i materiało-
wych ptaków. Ozdoby uszyli nasi mieszkańcy, ze względu na sy-
tuację epidemiczną w zaciszu domów. W inicjatywę włączyli się 
też burmistrz Pyskowic, radni oraz przedstawiciele Towarzystwa 
Przyjaźni Pyskowic i Flörsheim oraz Pyskowickiego Towarzy-
stwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

Na „Drzewie Przyjaźni” w parku na Placu Józefa Piłsudskiego po-
jawiły się ptaki w barwach narodowych Polski, Francji (na znak przy-
jaźni z La Ricamarie), Niemiec (w związku z Flörsheim nad Menem) 
oraz Ukrainy (ojczystym państwie Czerwonogradu).

Wielkie brawa dla naszych przyjaciół z Ukrainy. Cieszymy się, że 
razem możemy zrobić coś na rzecz współpracy i partnerstwa, a przy 
okazji dodać kolorów przestrzeniom w obu miastach.

(pp)

DĘBY POWSTAŃ ŚLĄSKICH
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- Czy możesz powiedzieć na czym polega twoja niepełnosprawność?
- Od urodzenia cierpię na dziecięce porażenie mózgowe. Jak widzisz 

nie mówię normalnie, nie potrafię chodzić, ale za to umysł mam w peł-
ni sprawny!

- Czy twoi rodzice od razu zorientowali się, że coś nie jest w po-
rządku?

- Nie. Chyba dopiero jak miałam pół roku zauważyli, że nie rozwi-
jam się prawidłowo. Diagnoza była dla nich szokiem. Lekarze długo 
utrzymywali, że umysłowo też będę niesprawna.

- Kto odkrył, że mimo niepełnosprawności ruchowej i braku 
umiejętności mowy wszystko rozumiesz? 

- Moja mama wiedziała. No i tata też. Ale to z mamą spędzałam naj-
więcej czasu.

- Jak wyglądało twoje życie, zanim rodzice umarli?
- Żyliśmy bardzo skromnie. Mama nie miała stałej pracy, tata poja-

wiał się i znikał. Pewnym źródłem utrzymania była tylko moja renta.
- A jak wyglądała edukacja? Chodziłaś do szkoły?
- Nigdy nie chodziłam do szkoły. Miałam nauczanie domowe. Przy-

chodził do mnie cudowny nauczyciel, pan Jarosław. Skończyłam tyl-
ko 6 klas podstawówki. To cała moja edukacja. W tamtych czasach na-
uczanie w domu, to nie było często stosowane rozwiązanie.

- Czego najbardziej lubiłaś się uczyć?
- Matematyki! (Śmiech)
- To wiele wyjaśnia! Opowiedz jak to się stało, że zostałaś sama? 
- W 2010 roku umarła moja mama, tata już nie żył. Miałam wte-

dy 32 lata. To był najtrudniejszy czas. Musiałam podjąć najważniej-
szą decyzję. 

- Jako osoba poruszająca się na wózku i mająca trudności w ko-
munikowaniu się byłaś chyba kierowana przez otoczenie do domu 
pomocy społecznej?

- Tak. Strasznie nie chciałam trafić do DPS-u. Ani do żadnego inne-
go ośrodka. Nie miałam rodziny, która byłaby w stanie się mną zaopie-
kować. Nie było innego wyjścia. Musiałam się usamodzielnić. Chociaż 
wydawało mi się to tak trudne, jak wejście na Mount Everest. Nieosią-
galne. Nigdy nie mieszkałam sama. Bardzo się bałam.

- Skąd wzięłaś siłę, by podjąć taką decyzję?
- Pamiętam jak w dzieciństwie przychodziły do nas koleżanki ma-

my. Patrzyły na mnie i kiwały z politowaniem głową, albo komento-
wały „z niej to nic nie będzie”. Już wtedy rodził się we mnie bunt. My-
ślałam „już ja wam pokażę!”. Chyba wykorzystałam tą energię. Począ-
tek był bardzo trudny. Zdarzały się zimowe dni, kiedy siedziałam pod 
kocem przyklejona do małego grzejnika, jedynego źródła ciepła i my-
ślałam, że nie dam rady. 

- To był kryzys psychiczny, emocjonalny, ale także finansowy?
- Tak. Było niezwykle ciężko. W tamtym czasie bardzo pomogła mi 

Asia, która jest tu z nami. Bez niej chyba nie dałabym rady. Mieszka-
łam u niej przez kilka miesięcy, zanim odważyłam się zostać sama.

- Jest dziesięć lat później. Z czego dziś jesteś najbardziej dumna?
- Z tego, że daję sobie radę sama! No i z mieszkania! 
- Siedzimy w pięknie wyremontowanym pokoju. Meble pachną 

nowością. Powiedz mi, jak Ci się to wszystko udało, skoro twoim 

jedynym źródłem dochodu są świadczenia społeczne? Masz boga-
tego wujka w Ameryce?

- Mówiłam, że najbardziej lubię matematykę! Nikt mi finansowo nie 
pomaga. Wiem, że ludzie nie dowierzają, że sama to osiągnęłam. Ale 
to prawda. Wzięłam kredyt na remont i myślę, kiedy wydaję pieniądze, 
które mam. To wszystko.

- Jest tutaj bardzo czysto, kuchnia wygląda zwyczajnie. Ktoś po-
maga Ci sprzątać i gotować?

- Potrafię to zrobić sama, sama sprzątam i gotuję! Mam wsparcie  
z Ośrodka Pomocy Społecznej – przychodzi do mnie opiekunka i asy-
stentka. Pomagają mi w czynnościach, których nie potrafię zrobić. Ale 
generalnie sama dbam o moje otoczenie i potrzeby. Najbardziej potrze-
buję pomocy drugiej osoby wtedy, kiedy chcę wyjść z domu. 

- No właśnie – jak sobie radzisz mieszkając na pierwszym pię-
trze? Po mieszkaniu poruszasz się na kolanach, a jak pokonujesz 
schody?

- Po schodach schodzę trzymając się mocno poręczy. Podpieram się 
nogami, ale nie mogę postawić stóp. Cały ciężar ciała spoczywa na rę-
kach. Radzę sobie, ale potrzebuję kogoś, żeby zniósł mój wózek. 

- Jeśli wychodzisz z domu, to dokąd?
- Na warsztaty terapii zajęciowej i na zakupy. Uwielbiam chodzić 

na zakupy. 
- A co najbardziej lubisz kupować?
- Ubrania i biżuterię! (Śmiech)
- Powiedz mi, jak sobie radzisz z tym, że nie mówisz? Jak reagu-

ją na to inni ludzie?
- Ja im współczuję. Widzę, jak się boją i denerwują, kiedy mnie nie 

rozumieją. Czekam, aż się przyzwyczają. Oswajam ich.
- Sylwia, imponujesz mi. Działasz, a nie narzekasz. Jesteś pogod-

ną osobą mimo swoich problemów. Powiedz mi, co byś poradziła 
człowiekowi, który w porównaniu z tobą ma wszystko: jest zdro-
wy, nie jest sam, ma gdzie mieszkać i ma pieniądze, a wciąż jest nie-
zadowolony?

- Zmień myślenie, bo problem jest w twojej głowie. I nie strać czasu!
- A czy masz jakieś hobby? Co lubisz robić?
- Uwielbiam słuchać muzyki, śpiewać i tańczyć!
Wtrącenie Joanny – Sylwia słucha muzyki czasem bardzo głośno. 

Zdarzyło mi się stać pod drzwiami i czekać aż się skończy piosenka, 
żeby usłyszała pukanie. (Śmiech)

- Bardzo lubię też grać w szachy. Nauczył mnie tego właśnie pan Ja-
rek, mój nauczyciel. Teraz bardzo często gram w szachy na kompute-
rze on line. To jest moja prawdziwa pasja.

- Wyremontowanie mieszkania było marzeniem, które zrealizo-
wałaś. Czego jeszcze pragniesz?

- Najbardziej na świecie chciałabym móc mówić i chodzić. Ale wia-
domo, że to się raczej nie uda. Poza tym chciałabym kiedyś pojechać 
na wycieczkę do Paryża.

- Trzymam kciuki, żeby to także się udało. Bardzo dziękuję za roz-
mowę!

rozmawiała: Konstancja Lasota, 
konsultant ds. osób niepełnosprawnych w OPS Pyskowice

Historię Sylwii poznałam przypadkiem. Wydała mi się absolut-
nie wyjątkowa. Przywykliśmy myśleć o osobach z niepełnospraw-
nością jako o zupełnie zależnych i bezradnych. Życie jednak za-
skakuje, a przykład Sylwii pokazuje, że my sami możemy zadecy-
dować o swoim losie – pomimo, wydawałoby się, trudności nie do 
pokonania. Pomyślałam, że muszę z Sylwią porozmawiać, a ona 
zgodziła się na spotkanie. Ponieważ Sylwia nie mówi – porozu-
miewa się gestami i pojedynczymi głoskami – w rozmowie uczest-
niczyła Joanna. Joanna zna Sylwię od lat i rozumie jej mowę ciała. 
Pomogła mi zrozumieć sens wypowiedzi. Zapraszam na spotkanie 
z niezwykłą pyskowiczanką.

KONTRgAMBIT SYLWII

* kontrgambit – otwarcie szachowe, w którym gracz grający czarnymi najpierw poświęca jedną lub kilka bierek, by później dzięki temu uzyskać lepszą pozycję.



7 V edycja PBOPrzegląd Pyskowicki • nr 5 (295) • maj 2021

RUSZA PYSKOWICKI BUDżET OBYWATELSKI
Kolejny już raz zapraszamy do udziału 

w budżecie obywatelskim. To okazja, by to 
sami mieszkańcy Pyskowic zadecydowali 
na co przeznaczyć część miejskich pienię-
dzy. Tym razem na realizację tak wybranych 
zadań czeka rekordowe 200 tys. zł.

Procedura Pyskowickiego Budżetu Obywa-
telskiego jest prosta. Wnioski z zadaniami mo-
gą składać wyłącznie mieszkańcy Pyskowic. 
Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jeden 
projekt. Do wniosku należy przedstawić listę 
poparcia z podpisami co najmniej pięciu miesz-
kańców naszego miasta. Koszt wnioskowane-
go projektu nie może być niższy niż 5.000,00 zł 
brutto i wyższy niż 100.00,00 zł brutto.

Samo głosowanie odbywać się będzie, jak 
dotychczas, zarówno w formie papierowej jak  
i w elektronicznej. Uprawnieni do udziału w gło-
sowaniu są mieszkańcy Pyskowic. Każdy upraw-
niony może oddać jeden głos. Do realizacji wej-
dą zadania z największą liczbą wskazań, w ko-
lejności wagi poparcia, aż do wyczerpania puli. 

Nabór wniosków rozpocznie 31 maja i po-
trwa do 15 czerwca 2021 r. Jego ostateczne 
wyniki, z listą zweryfikowanych pozytywnie 
projektów, zostaną podane do publicznej wia-
domości przed głosowaniem mieszkańców, 
które zaplanowano w terminie 23 sierpnia –  
3 września. Lista zadań zakwalifikowanych do 
realizacji, wraz z wynikami głosowania, bę-
dzie znana do 10 września 2021.

Zwycięskie projekty zostaną ujęte w przy-
szłorocznym budżecie gminy Pyskowic i wej-
dą do realizacji w 2022 r. 

Szczegóły i formularz zgłoszenia zadania są 
dostępne na stronie www.pyskowice.pl w za-
kładce PYSKOWICKI BUDŻET OBYWATEL-
SKI. Zachęcamy do konsultowania wniosków, 
co ułatwi uniknięcie błędów. Pomocą służą pra-
cownicy Wydziału Kultury i Promocji Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach, tel. 32 332 60 66,  
e-mail: promocja@pyskowice.pl. (pp)
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zielona strona miasta

Zajęcia w Przedszkolu nr 5 przeprowa-
dzone w ramach akcji informacyjno – edu-
kacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Katowicach „Wiruso-
ochrona” odbyły się w każdej grupie na prze-
łomie lutego i marca. 

Przedszkolacy w ramach zajęć zdobywa-
li wiedzę na temat: prawidłowej higieny rąk 
i jamy ustnej, poprawnego zasłaniania ust  
i nosa w trakcie kichania, podstawowych za-
sad zdrowego stylu życia (piramida żywie-

KOLEJNY SUKCES ŚLĄSKIEgO KLUBU TAEKWON-DO! 

Xavier Wojciechowski wywalczył brą-
zowy medal w kategorii techniki spe-
cjalne – junior młodszy na Międzywoje-
wódzkich Mistrzostwach TAEKWON-DO  

#LEKCJA HIgIENY# WIRUSOOCHRONA W PRZEDSZKOLU NR 5
nia, wpływ aktywności fizycznej na organizm 
człowieka). Dowiedziały się również, czemu 
tak ważne są szczepienia, jak wyglądają wi-
rusy i bakterie oraz jak radzić sobie z lękiem 
przed wizytą u lekarza czy stomatologa. 

Dzieci utrwalały również swoją wiedzę 
dotyczącą dostosowania ubioru do panują-
cych warunków atmosferycznych, a w okre-
sie pandemii stosowania wytycznych, tj.: dy-
stansu społecznego, izolacji, kwarantanny, 
dezynfekcji, stosowania osłony ust i nosa.

Warsztaty przeprowadzone dla wszystkich 
grup z zachowaniem zasad reżimu sanitarne-
go utrwaliły dotąd poznaną wiedzę, a prezen-
tacje, zabawy, ćwiczenia, karty pracy, pio-
senki, ilustracje, filmy edukacyjne pozwo-
liły na pogłębienie świadomości o istnieją-
cych zagrożeniach dla życia i zdrowia czło-
wieka oraz - co najważniejsze - o sposobach 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia ognisk cho-
robotwórczych.

W ramach projektu rodzice aktywnie 
uczestniczyli w akcji, poprzez lekturę plaka-
tów i broszur informacyjnych, domowe ki-
no: wspólne oglądanie filmów edukacyjnych, 
utrwalanie piosenek tematycznych, systema-
tyczne wypełnianie „Dzienniczka Higieny – 
Wirusoochrona” w ramach samodzielnych 
domowych zabiegów toaletowych wykony-
wanych przez pociechy.

Na zakończenie dzieci wraz z rodzicami 
wzięły także udział w konkursie plastycz-
no – technicznym organizowanym na terenie 
naszej placówki pt.: „Wirusa w koronie my-
dłem przegonię”, podsumowanym podczas 
uroczystego wręczenia dyplomów i nagród. 

Kreatywne prace konkursowe zostały 
zaprezentowane w zorganizowanej w holu 
przedszkolnym galerii, którą mogli zwie-
dzić wszyscy wychowankowie oraz per-
sonel placówki a także wirtualnie poprzez 
stronę internetową (www.p5pyskowice.
szkolnastrona.pl) wszyscy zainteresowani.

Zapraszamy. 
Organizatorzy: Iwona Kloza, 

Joanna Starościak

Juniorów, Juniorów Młodszych i Mło-
dzików w Świerklanach 2 maja. Suk-
ces to wynik ciężkiej pracy i ćwiczeń pod 
czujnym okiem trenera Śląskiego Klubu  

TAEKWON-DO z Pyskowic– Bogdana 
Matwiejczuka. Gratulujemy i czekamy na 
więcej! 

(pp)
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4 maja Centrum Wystawiennicze otwarło 
swoje drzwi dla długo oczekiwanych gości. 
Choć zwiedzanie nadal obowiązuje w reżimie 
sanitarnym, to można teraz już osobiście obej-
rzeć wystawy. Wracamy do naszych cyklicz-
nych propozycji, czyli wystaw sztuki w gale-
rii PODcień, spotkań krajoznawczych w klu-
bie Obieżyświat, wystaw historycznych, pre-
zentacji zbiorów kolekcjonerskich na wysta-
wach „pozytywnie zakręconych”. 

Największe atrakcje zaplanowano w cza-
sie Nocy Muzeów, która odbyła się 15 ma-
ja. Wydarzenie to rozpoczął wernisaż prac 
Marty Zajączyńskiej Kowalskiej „Cienie”, 
którą można zwiedzać w galerii PODcień do 
15 czerwca. Potem przyszła kolej na konkurs 
malarsko-rysunkowy „Pyskowice na prze-
strzeni dziejów”. Wieczorem odbył się wer-
nisaż na bis wystawy historycznej „Praw-
dziwie samorządni. 30-lecie odrodzenia ra-
dy miejskiej w Pyskowicach”, a potem Kata-
rzyna Bączkowska podzieliła się wrażeniami 
z podróży po Republice Południowej Afryki. 

Po przerwie do swoich cotygodniowych 
zajęć powróciła pracownia artystyczna dla 
dorosłych, ku wielkiej uciesze uczestników. 
Czeka też wypożyczalnia gier planszowych. 

Serdecznie zapraszamy do Centrum Wy-
stawienniczego w soboty i niedziele rodzi-
ców z dziećmi na miłe i proste zajęcia pla-
styczne. Udział wymaga jednak uprzedniego 
zgłoszenia w sekretariacie centrum. 

Bożena Jarząbek,  
Centrum Wystawiennicze 

Pierwsze półrocze tego roku przyniosło ko-
lejne zawirowania w codziennej pracy Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowi-
cach. Z powodu panujących obostrzeń czasa-
mi musieliśmy ograniczyć bieżącą działalność, 
ale nie znaczy to, że wtedy próżnowaliśmy! 

Czas, w którym nie było zajęć edukacyj-
nych i wydarzeń artystycznych na sali wido-
wiskowej, wykorzystaliśmy na jej drobne od-
świeżenie. Pomalowany został sufit i ściany, 
zostały wymienione rolety i parapety. Całość 
dopełniła wymiana podłogi. Dzięki wsparciu 
Dom100.eu zniszczony parkiet zastąpiliśmy 
panelami winylowymi w odpowiedniej kolo-
rystyce. Efekt końcowy jest wyśmienity. 

Mamy nadzieję, że już niedługo będzie 
mnóstwo okazji, żeby pokazać ją Wam osobi-
ście w trakcie koncertów, spotkań i spektakli. 

Beata Antosik, MOKiS

MAJ W CENTRUM 
WYSTAWIENNICZYM

NOWOŚĆ W MOKiS

PYSKOWICZANKA LAUREATKĄ  
WOJEWÓDZKICH PREZENTACJI ARTYSTYCZNYCH

Michalina Sowa, podopieczna Zespo-
łu Wokalnego Miejskiego Ośrodka Kultury  

i Sportu, wyśpiewała II miejsce w swo-
jej kategorii wiekowej w Wojewódzkich  

Prezentacjach Artystycznych w Gliwicach. 
Życzymy kolejnych sukcesów! (pp)



10 dzieje się w kulturze Przegląd Pyskowicki • nr 5 (295) • maj 2021

Wydawca: GMINA PYSKOWICE. 
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel.: 32 332 60 66; fax: 32 332 60 02; e-mail: gazeta@pyskowice.pl
Krzysztof Łapucha – redaktor naczelny. Kolegium redakcyjne: I. Paszek, T. Gorczyca, A. Kazubek, B. Kupski, P. Denisiewicz. 

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowań i zmiany 
tytułów, nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i listów. Każdy z autorów bierze odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w artykułach, informacjach i ko-
munikatach oraz oświadcza, że posiada wszystkie wymagane zgody związane z ochroną danych osobowych, w tym związanych z ochroną wizerunku.

Nakład 3200 egzemplarzy. Skład i druk: BŁĘKITNE STUDIO JOANNA WILIŃSKA-BISKUP, ul. Fryderyka Chopina 6, 44-100 Gliwice.



11 Przegląd Pyskowicki • nr 5 (295) • maj 2021

Punkt Opłat  
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp. 

Biuro Kredytowe Fines 
44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1

tel. 32 333 20 80 Niniejszym informuje się,  
że pod adresem ul. Wojska Polskiego 2 c w Pyskowicach, 

otwarto Filię Kancelarii Adwokackich 
adw. Justyny Hildebrand, adw. Sławomira Kowalskiego  

oraz adw. Jakuba Hildebrand.
W okresie maja oraz czerwca 2021 roku Kancelarie  

będą udzielały bezpłatnych porad prawnych 
po wcześniejszym umówieniu terminu  

pod niżej wskazanymi numerami telefonów:

adw. Justyna Hildebrand (tel. 501 591 008) 

adw. Sławomir Kowalski (tel. 606 513 510)

adw. Jakub Hildebrand (tel. 519 088 480)

Wypełniamy i wysyłamy PIT-y.  
Rozliczamy podatki z zagranicy.

Biuro Kredytowe fines
44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1

tel. 792 241 130
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