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Samorząd Pyskowic zaplanował na rok bieżący dochody w kwo-
cie 104 846 631,52 zł oraz wydatki na sumę 109 525 458,15. Warto 
zwrócić uwagę, na znaczący, blisko 20-procentowy, udział inwesty-
cji. Plan finansowy miasta na 2022 został przyjęty przez radę miejską 
jednogłośnie, na ostatnim posiedzeniu w ubiegłym roku.

Budżet Pyskowic na 2022 r.

dokończenie na str. 2

Założone wydatki przewyższają szacowane dochody Pyskowic 
o 4 678 826,63 zł. Deficyt zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej, 
bez zaciągania nowych zobowiązań. Mimo ogólnie trudnej sytuacji 
dla kondycji ekonomicznej gmin, udało się utrzymać prorozwojo-
wy kierunek.

14 grudnia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu odbyła się wyjątkowa uroczystość. Burmistrz Pysko-
wic Adam Wójcik wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Py-
skowicach Jolantą Drozd oraz kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Anną Zieleńską gościli pary małżeńskie obchodzące złote 
(50. rocznica zawarcia związku małżeńskiego) i diamentowe go-
dy (60. rocznica).

60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Janina i Jan Facon oraz Maria i Mieczysław Paszkowscy. 
50. rocznicę ślubu świętowali Danuta i Józef Bachurkowie, Urszula i Eugeniusz Broja, Krystyna i Tadeusz Kotasińscy,  

Maria i Józef Koźlikowie, Halina i Alojzy Opielka, Maria i Edward Watola.

diamentowe i złote gody

Jubilaci dostali pamiątkowe listy gratulacyjne, bukiety kwiatów, 
upominki, pyskowickie materiały promocyjne, a także słodkości. Do-
datkowo pary obchodzące 50. rocznicę ślubu otrzymały „Medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie” od Prezydenta RP.

Dołączamy się do gratulacji oraz słów uznania. Jubilatom życzymy 
jeszcze wielu wspaniałych chwil razem, zdrowia, miłości oraz rado-
ści każdego dnia, a także kolejnych wspólnych rocznic.

(pp)

30. Finał woŚP zagra 30 stycznia!



2 Okiem Burmistrza Przegląd Pyskowicki • nr 1 (303) • styczeń 2022

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku, niedoszacowane zada-
nia zlecone czy też za niska subwencja oświatowa mocno ograni-
czają zdolność samorządów do dynamicznego rozwoju. Mimo to, 
dzięki środkom pozyskanym z kończącej się perspektywy unijnej 
oraz pilotażowemu programowi Banku Gospodarstwa Krajowe-
go, w 2022 roku na inwestycje założono 18 976 493,25 zł, czy-
li o trzy razy więcej niż w roku poprzednim. Co powstanie za te 
środki?

Wśród nowości na 2022 r. znalazły się m.in. budowa chodni-
ka wraz z oświetleniem przy ul. Gliwickiej (zadanie realizowane 
wspólnie z powiatem – właścicielem drogi), przebudowa ciągu z ul. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego od ul. Bytomskiej do ul. Mickiewicza 
(projekt finansowany ze środków zewnętrznych), termomoderniza-
cja budynku Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Sikorskiego, dalsza 

Budżet miasta Pyskowice na 2022 r.

modernizacja budynku Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uza-
leżnień przy ul. Kościelnej, termomodernizacja Szkoły Podstawo-
wej nr 3 wraz z remontem hali widowiskowo – sportowej, budowa 
kolumbarium, montaż toalety przy ogródku jordanowskim, wykona-
nie nowych wiat przystankowych, remont i rozbudowa skateparku 
wreszcie przebudowa parteru budynku urzędu miejskiego. Ciąg dal-
szy znajdzie rewitalizacja dawnego dworca kolejowego pod kątem 
przyszłej „Stacji Kultury”.

Budżet na 2022 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na la-
ta 2022–2027 posiadają pozytywną opinię Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej. W głosowaniu nad przyszłorocznym planem finan-
sowym miasta Pyskowice wzięło udział 13 radnych, wszyscy by-
li za.

(pp)

dokończenie ze str. 1

Szanowni Czytelnicy,
jest mi miło przywitać się z Wami 

na łamach „Przeglądu Pyskowickiego” 
w nowym roku. Świąteczna atmosfera, 
w której żegnaliśmy odchodzący, to-
warzyszyła nam jeszcze w pierwszych 
dniach stycznia. W bieżący nume-
rze nie obędzie się więc bez krótkiego 
podsumowania tego okresu. Na począ-
tek jednak o jednej z najważniejszych 
decyzji samorządu każdego roku.

Na swoim ostatnim posiedzeniu ple-
narnym w 2021 r. rada miejska jedno-
głośnie przyjęła budżet Pyskowic na rok 

bieżący. Miasto zaplanowało dochody w kwocie 104 846 631,52 zł 
oraz wydatki na sumę 109 525 458,15. Warto zwrócić uwagę, na zna-
czący, blisko 20-procentowy, udział inwestycji. Szczegóły znajdzie-
cie Państwo na s. 1 i 2.

Przełom roku obfitował w akcje charytatywne, czemu sprzyjał 
klimat świąt Bożego Narodzenia. Dzieło pomocy najbardziej po-
trzebującym, seniorom i chorym podejmowali wolontariusze, Sto-
warzyszenie „Ludzie Miasta” oraz samorząd i jego instytucje. Rela-
cję z działań, dzięki którym nikt w tym czasie nie czuł się samotny, 
a do wymagających pomocy trafiły paczki i dary, publikujemy na  
s. 5. Szczerze dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli 
się w te działania. Jak zwykle okazaliście wielkie serce.

A już wielkimi krokami zbliża się 30. finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy i kolejna okazja, by dać przykład ludz-
kiej solidarności. 30 stycznia będziemy zbierać na rzecz okuli-
styki dziecięcej. Ale już wcześniej każdy mógł przyłożyć rękę do  

tego dzieła. Mieszkańcy Pyskowic włączyli się w ogólnopolską 
akcję wykonania najdłuższego szalika i zlicytowania go na rzecz 
WOŚP. Więcej na ten temat na s. 8. Ze swojej strony też dorzu-
cam cegiełkę. Do wylicytowania z WOŚP będzie zaproszenie na 
kolację ze mną. 

Na stronach wcześniejszych polecam uwadze Czytelników wy-
wiad miesiąca. Konstancja Lasota, koordynator ds. osób niepeł-
nosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Pyskowice, rozma-
wia z Martą Podgórską, Asystentką Osób Niepełnosprawnych. 
Sprawom pomocy socjalnej poświęcamy również miejsce na s. 7. 
Tam znajdziecie informacje jak uzyskać tzw. dodatek osłonowy.

Nie zabrakło również informacji bieżących. Na s. 3 stała rubryka 
„Z prac rady miejskiej”, na s. 9 „Z życia młodych”, czyli kolumna 
poświęcona osiągnięciom naszej uzdolnionej młodzieży oraz ak-
cjom naszych szkół i przedszkoli. Na szczególne podkreślenie za-
sługuje sukces Zespołu Wokalnego LALALA z Miejskiego Ośrod-
ka Kultury i Sportu, który pod kierunkiem Anny Szafrańskiej wy-
śpiewał III miejsce na prestiżowym Międzynarodowym Festiwa-
lu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie –  
s. 4. Zwracam również uwagę na nową rubrykę „Tablica ogłoszeń”, 
gdzie publikować będziemy ważne i potrzebne mieszkańcom aktu-
alności.

Ubiegły rok był czasem szczególnym dla par obchodzących 
złote i diamentowe gody. Z tej okazji 14 grudnia odbyła się uro-
czystość z udziałem przedstawicieli samorządu. Przypominamy 
o niej na s. 1 i jeszcze raz składamy najlepsze życzenia szanow-
nym Jubilatom.

Drodzy Mieszkańcy, uważajcie na siebie. Bądźcie zdrowi!
Adam Wójcik  

Burmistrz Miasta Pyskowice 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Tadeusza Leszczyńskiego. 
Ojciec Wiesława Leszczyńskiego, wieloletniego 
członka władz Pyskowic, zmarł w wieku 91 lat. 
Składamy wyrazy współczucia i żalu rodzinie 

oraz bliskim zmarłego.

Samorząd Pyskowic

Panu Adamowi Pikulowi
Wyrazy współczucia z powodu śmieci

Ojca
składają

Członkowie kolegium redakcyjnego  
„Przeglądu Pyskowickiego”.
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Ostatnia w 2021 
roku sesja rady miej-
skiej odbyła się 20 
grudnia. Głównym 
punktem obrad był 
budżet Pyskowic 
na 2022 rok. Plan 
finansowy miasta 
na rok bieżący, któ-
ry posiadał pozy-
tywne opinie Re-
gionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Ka-

towicach i komisji rady miejskiej, został przy-
jęty jednogłośnie. Szczegółowe informacje 
o budżecie można znaleźć na s. 1 i 2.

Rada rozpatrzyła i przyjęła również uchwa-
ły w sprawie:

1. wyrażenia zgody na obciążenie prawa 
użytkowania wieczystego służebnością prze-
syłu na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. w związku z realizacją projektu „Budo-
wa i Infrastruktury Systemu ERTMSM-R” na 
nieruchomości przy ul. Wolności;

2. zasad i warunków sytuowania obiek-
tów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabarytów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane dla miasta Pyskowi-
ce – regulują ład w przestrzeni naszego mia-
sta m.in w odniesieniu do reklam, na zmia-
ny wynikające z tych przepisów są trzy lata;

3. „Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022” – 
program został przyjęty w wersji po popraw-
kach wojewody; 

4. udzielenia pomocy finansowej woje-
wództwu śląskiemu na wykonanie zada-
nia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej pole-

komisJe PracuJĄ 

gająca na budowie dwóch zatok przystan-
kowych wraz z chodnikiem, przejściem dla 
pieszych, sygnalizacją świetlną i oświe-
tleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 –  
ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania  
z ul. Nasienną w Pyskowicach” – w związku 
z licznymi wnioskami mieszkańców doty-
czącymi bezpieczeństwa we wspomnianym 
rejonie gmina zwróciła się do Urzędu Mar-
szałkowskiego o ujęcie zadania w ramach 
Programu WID 2021+, a wniosek został 
zaakceptowany. Udział finansowy Pysko-
wic wynosi: 100 proc. kosztów dokumenta-
cji projektowej (130 000 zł w 2022 r.) oraz  
50 proc. udziałów w realizacji robót budow-
lanych (585 000 zł w 2023 r.);

5. regulaminu korzystania z toalet publicz-
nych przy ul. Poniatowskiego, ul. Powstań-
ców Śląskich (park), ul. Strzelców Bytom-
skich (targowisko);

6. opłat za korzystanie z toalet publicz-
nych – opłata wynosi 2 zł;

7. opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w gminie Pyskowice, ustalenia 
stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części  
z opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi właścicieli nieruchomości zabudo-
wanych budynkami mieszkalnymi jednoro-
dzinnymi kompostujących bioodpady stano-
wiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym – opłata ustalana od miesz-
kańca od lutego tego roku będzie wynosiła 
35,80 zł. W przypadku braku segregacji od-
padów stawka jest podwójna (71,60 zł od 
osoby). Jeżeli na terenie nieruchomości bio-
odpady są kompostowane wówczas opłata 
jest zmniejszana o 2 zł;

8. odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, które są w czę-
ści niezamieszkałe, a powstają odpady ko-
munalne – lokale użytkowe w budynkach 

mieszkalnych zostały objęte miejskim sys-
temem odbioru odpadów, opłata uzależniona 
jest od powierzchni lokalu i wynosi: dla lo-
kali do 60 m kw. – 1,40 zł od m kw., a za każ-
dy metr kw. powyżej – 0,32 zł;

9. doprecyzowania dochodów budżetu 
gminy, które mogą być regulowane inaczej 
niż za pomocą gotówki, np. kartą płatniczą; 

10. wydatków niewygasających z upły-
wem roku budżetowego 2021, do których za-
liczono zadania: wykonanie dokumentacji 
projektowej – przebudowa ul. Szczęść Boże 
kwota 22 000 zł oraz modernizacja budyn-
ku urzędu miejskiego – 130 000 zł. Na te za-
dania zapewniono środki w budżecie 2022 r. 
Zostały one rozpoczęte, ale nie zakończone 
przed końcem roku;

11. zmian w budżecie miasta na 2021 r., 
m.in. poprzez wprowadzenie środków z Fun-
duszu przeciwdziałania COVID-19 w wyso-
kości 279 900 zł z przeznaczeniem dla szkół 
na „Laboratoria Przyszłości”;

12. przekazania skargi – mieszkaniec 
kwestionuje prawidłowość skierowanego 
do niego upomnienia. W związku z tym, że 
pismo dotyczy sprawy indywidualnej rada 
nie jest właściwa do rozstrzygania w takiej 
sprawie i przekazała skargę do burmistrza; 

13. zmiany uchwały nr XXXVII/362/2021 
Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 li-
stopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości 
i zasad wypłacania diet dla radnych – wskutek 
uwagi wojewody z uchwały usunięto niewła-
ściwy zapis określający termin wypłaty diet. 

Ze wszystkimi projektami uchwał do któ-
rych dołączone są uzasadnienia oraz z już 
podjętymi uchwałami można się zapoznać na 
stronie internetowej miasta w bip, w zakład-
ce Rada Miejska.

Jolanta Drozd Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Pyskowicach

komisJa  
BezPieczeŃstwa  

i PorzĄdku
Na grudniowym posiedzeniu komisja 

przedstawiła sprawozdanie ze swoich prac 
w 2021 r. Omówiono również treść pisma 
dotyczącego odciążenia z ruchu ul. gen. 
Sikorskiego. Uzgodniono, że komisja wy-
pracuje stanowisko po otrzymaniu nie-
zbędnych materiałów.

komisJa  
edukacJi,  
kuLtury  
i sPortu

Radni ocenili realizację wniosków ko-
misji złożonych w 2021 r. i przyjęli spra-

wozdanie ze swojej pracy. Omówiono wy-
danie „Rocznika Pyskowickiego 2021”. 
Przewodniczący komisji Bogusław Doma-
gała podkreślił wielką wartość wydawnic-
twa dla Pyskowic. Wyraził też nadzieję, że 
„Rocznik” będzie stałym periodykiem.

komisJa  
inwestycJi  
i Budżetu

Podczas grudniowego posiedzenia komi-
sja dokonała analizy budżetu na rok 2022. 
Naczelnicy przedstawili plany z uwagi na 
działalność wydziałów. Omówiono zało-
żone wartości przychodów i rozchodów 
w poszczególnych działach. Szczegóło-
wych informacji udzieliła skarbnik mia-
sta Dorota Zięba. Komisja zapoznała się  
z pozytywnymi opiniami o budżecie oraz  

o Wieloletniej Prognozie Finansowej wy-
danymi przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową w Katowicach. Na tej podstawie, oraz 
opinii komisji branżowych, komisja pozy-
tywnie zaopiniowała budżet Pyskowic na  
rok 2022.

komisJa  
skarg,  

wnioskÓw  
i PetycJi

Radni przyjęli sprawozdanie z pracy ko-
misji za 2021 rok oraz uchwalili plan pra-
cy na rok 2022. Skierowali również wnio-
sek do burmistrza, aby przedłożyć wyja-
śnienia w sprawie odciążenia ul. gen. Si-
korskiego.

opracował: 
Błażej Kupski
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Jak poinformowało starostwo powiatu gliwickiego 22 grudnia 
2021 r. w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. oficjalnie oddano do 
użytku zmodernizowane dwie sale operacyjne z zapleczem. Inwesty-

W ostatnich dniach grudnia w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach 
rozpoczął się remont obejmujący m.in. pomieszczenia Urzędu Sta-
nu Cywilnego. Celem modernizacji jest przede wszystkim dostoso-
wanie pomieszczeń do osób ze szczególnymi potrzebami i podnie-
sienie standardu.

Prace obejmują wymianę stolarki drzwiowej, odmalowanie ścian 
i wymianę posadzek. Większe otwory drzwiowe czy pole manewro-
we dla osób na wózkach inwalidzkich to tylko niektóre z wprowadza-
nych rozwiązań. 

Roboty zaplanowano do kwietnia br. Wykonawcą jest Med Inve-
stment Group Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór, a wartość zlecenia to 
294 748,60 złotych.

Przepraszamy mieszkańców za utrudnienia i prosimy o wyrozu-
miałość. W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze umawianie się 
telefoniczne z pracownikami urzędu w celu załatwienia sprawy.

(pp)

duże zmiany w szPitaLu w Pyskowicach

zmieniamy się dLa was –  
modernizacJa urzędu w Pyskowicach

Miło nam poinformować, że Zespół Wokalny LALALA z Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu pod kierunkiem Anny Szafrańskiej 
wyśpiewał III miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie i wystąpił w niedzie-
lę, 16 stycznia, na koncercie galowym. 

Impreza w Będzinie to jeden z największych kolędowych prze-
glądów w Europie, a zarazem jeden z największych amator-
skich festiwali muzycznych w kraju. Od wielu lat liczba solistów  
i grup nie spada poniżej tysiąca, a w ostatnich czasie utrzymuje 
się na poziomie 1500, a nawet 1800. Na festiwalu goszczą wspa-
niali wykonawcy nie tylko z Polski, ale również Litwy, Ukrainy  
i Białorusi. Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki śpiewali tu 
m.in., wówczas jeszcze nieznani, Alicja Bachleda-Curuś, Andrzej 
Lampert, Margaret czy występujący dziś na scenach całej Euro-
py bas Piotr Lempa.

Gratulujemy młodym artystom z Pyskowic i trzymamy kciuki za 
dalsze sukcesy. 

(pp)

zesPÓł LaLaLa  
Laureatem Prestiżowego FestiwaLu w Będzinie!

cja za blisko 2 mln zł została zrealizowana ze środków powiatu. A to 
nie koniec zmian – w jednostce powstaje pododdział onkologiczny.

– Pomieszczenia spełniają obecnie wysokie standardy, w tym sys-
tem bezdotykowego otwierania drzwi. Wszystkie pomieszczenia, 
łącznie z salą wybudzeń, są klimatyzowane, wyposażone w sieć kom-
puterową, instalację elektryczną, IT, instalacje gazów medycznych  
z systemem próżni. To ogromna zmiana i podwyższenie standardów 
pracy dla naszego personelu medycznego, ale i leczenia pacjentów – 
mówi dla prasowego serwisu powiatowego lek. med. Leszek Kubiak, 
prezes szpitala w Pyskowicach.

W placówce powstaje również pododdział onkologiczny. 13 grud-
nia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach podpisano 
umowę na dotację z rezerwy Prezesa Rady Ministrów, na mocy któ-
rej na sprzęt medyczny dla przyszłego oddziału trafi 2 783 840,00 zł. 
Wsparcie stanowi 80 proc. potrzebnej kwoty. Pozostałe 20 proc., czy-
li ok. 700 tys. zł, to wkład własny powiatu.

(pp)

źródło: bedzin.naszemiasto.pl
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Święta to czas odpoczynku w gronie najbliższych, ale to również 
czas otwierania serc. W Pyskowicach tradycyjnie w tym okresie od-
był się szereg akcji dobroczynnych, a mieszkańcy – jak zawsze – 
udowodnili, że można na nich liczyć. Dary popłynęły do potrzebu-
jących nie tylko z naszego miasta i nie tylko tych w ludzkiej postaci.

Do osób bezdomnych pod opieką fundacji „Zacisze Grażyny” trafi-
ły ubrania, buty i inne prezenty. To dary mieszkańców Pyskowic w ra-
mach „Świątecznej paczki dla potrzebujących” w odpowiedzi na listy 
podopiecznych ośrodka. W ten sposób udało się spełnić marzenia aż 
85 osób! A wszystko dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „Ludzie 
Miasta” i wsparciu burmistrza Pyskowic Adama Wójcika.

To samo stowarzyszenie odpowiada za akcję „Świąteczna paka 
dla zwierzaka”, w wyniku której do schroniska w Miedarach trafi-
ło jedzenie, koce, ręczniki, zabawki. „Świąteczna Paczka w Pysko-
wicach” to z kolei inicjatywa radnego Roberta Bonka, której efektem 
były dary dla 21 rodzin.

Na terenie naszego miasta odbyła się również zbiórka w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”, a samorząd Pyskowic 
wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu, Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej i parafiami przygotował wigilię dla osób samotnych  
i starszych – tym razem, w związku z epidemią, z dowozem do domu.

Z okazji Bożego Narodzenia 16 grudnia 2021 r. w lokalu przy ul. 
Dąbrowskiego 2 odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem dzieci 
uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne oraz ich wychowaw-
ców. Uczestniczyli w nim też przedstawiciele pyskowickiego samo-
rządu: burmistrz Adam Wójcik, przewodniczący Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu Bogusław Domagała oraz pełnomocnik burmistrza 
miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień – 
Justyna Fijołek-Ziobrowska.

Było tradycyjne dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń, były ja-
sełka w wykonaniu dzieci, nie mogło też zabraknąć prezentów. Do-
datkowym elementem świątecznego klimatu były kolędy.

Wielkie podziękowania należą się wychowawcom zajęć socjote-
rapeutycznych, którzy zaangażowali się w przygotowanie i organi-
zację Wigilii.

(pp)

Spotkanie wigilijne odbyło się też w Dziennym Domu „Senior+”. 
Serdeczne życzenia świąteczne przekazał seniorom burmistrz 
Pyskowic Adam Wójcik, ks. Denis Rakwic i kierownik domu  
Kamil Wójcik. Nie brakło symbolicznych podarunków, dobrych 
rozmów i świątecznego poczęstunku. Wiele radości sprawiły ory-
ginalne poduchy, przekazane jako prezenty. 

(pp)

czas ŚwiĄt, czas Pomagania

Na terenie naszego miasta trwa również akcja „Wymiana ciepła”. 
Zachęcamy do przynoszenia ubrań, które przydadzą się potrzebują-
cym. Wieszak, gdzie można oddawać i brać kurki, dresy i inne części 
ciepłej garderoby, stoi na dziedzińcu MOKiS.

Dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że w te święta było jesz-
cze więcej radości.

(pp)

wigiLia w dds

sPotkanie wigiLiJne  
w ŚwietLicy socJoteraPeutyczneJ
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  Marto, czy mogłabyś nam wyjaśnić 
kim jest Asystent Osobisty Osoby Nie-
pełnosprawnej?

- Asystent jest wsparciem dla osoby  
z niepełnosprawnością. Towarzyszy w co-
dziennych czynnościach, asystuje przy za-
łatwianiu spraw urzędowych, przy wypra-
wie do lekarza. Jest tym „czynnikiem”, 
dzięki któremu osoba z niepełnosprawno-
ścią może prowadzić bardziej aktywne ży-
cie. 

  Jak długo jesteś asystentką? Jak to się 
stało, że nią zostałaś?

- Asystentką jestem ponad dwa lata. Na 
początku uczestniczyłam w projekcie unij-
nym, do którego przystąpił OPS w Pysko-
wicach. Teraz mój etat jest finansowany  
z budżetu gminy. Jak to się stało? To tro-
chę przypadek. Skończyłam technikum 
handlowe, ale praca w tej branży nie bar-
dzo mnie interesowała. Miałam nawet 
ofertę pracy w herbaciarni, zdecydowa-
łam się jednak na asystenturę. Bezpośredni 
kontakt z osobą, która potrzebuje wspar-
cia, był dla mnie bardziej cenny. Zresztą 
los drugiego człowieka nigdy nie był mi 
obojętny. Jestem typem społecznika. To 
chyba powołanie.

  Dotarły do mnie informacje, że w cza-
sie pandemii dostałaś nawet za ta-

asystent –  
koło ratunkowe dLa niePełnosPrawnych

ką działalność wyróżnienie od burmi-
strza Pyskowic?

- Tak. Szyłam maseczki. Zostało to za-
uważone, ale nie mówmy o tym. Nie lubię 
się chwalić.

  Z jakimi trudnościami musisz się mie-
rzyć w pracy asystenta?

- Zdarza się, że jestem wentylem bezpie-
czeństwa. Odbieram nagromadzone przez 
podopiecznych emocje. Czasem to bar-
dzo trudne emocje. W wielu przypadkach 
moi podopieczni zmagają się z chorobami, 
których nie da się wyleczyć. Razem uczy-
my się je i związane z nimi ograniczenia 
akceptować. Ale poza ograniczeniami fi-
zycznymi najgorsza jest chyba samotność. 
Kiedy przychodzę do podopiecznego, któ-
ry nie ma rodziny i nie wychodzi już z do-
mu, widzę jego radość i wdzięczność. Jed-
nak cały czas z tyłu głowy mam poczucie, 
że to mało. Bo kiedy wychodzę, zostaje 
całkiem sam.

  Za co lubisz swoją pracę?
Marta: Cieszą mnie bardzo dobre rela-

cje, które nawiązuję z podopiecznymi. Mam 
wielką satysfakcję, gdy widzę ich radość  
i wiem, że pomogłam. Lubię też poznawać 
nowych ludzi i ich historie. Każdy czło-
wiek jest dla mnie interesujący i wart wy-
słuchania.

  Czy jest coś, co było zaskoczeniem 
w tej pracy?

Marta: Zdałam sobie sprawę, że niektó-
rzy mierzą się zupełnie sami z trudnościa-
mi ponad ich siły. Są wokół nas cisi boha-
terowie. Prawdziwi herosi. A my tak czę-
sto narzekamy, nie mając właściwie po-
ważniejszych problemów.

  Czy któregoś z podopiecznych szcze-
gólnie wspominasz?

- Przyjaźń z moim pierwszym pod-
opiecznym właściwie w sposób namacalny 
wpłynęła na moje życie. To był pan, który 
większość życia nadużywał alkoholu. Gdy 
zostałam jego asystentką, jego stan zdro-
wia był już bardzo zły. Mieliśmy tak do-
brą relację, że poczułam, że mam na nie-
go jakiś wpływ. Przestał pić. Byłam bardzo 
zaangażowana w pomaganie mu w sferach 
wykraczających nawet poza moje obowiąz-
ki służbowe. Zauważyła to jedna z koleża-
nek, pracownik socjalny z OPS i powie-
działa: Marta, byłabyś świetnym pracowni-
kiem socjalnym. Pomyśl o tym! Ten pan już 
niestety nie żyje. Natomiast konsekwencją 
tej historii jest decyzja o tym, że chcę zo-
stać pracownikiem socjalnym. Dziś jestem 
na drugim roku studiów. 

  To piękna historia o tym, że spotka-
nie z każdym człowiekiem może mieć 

Wyobraźcie sobie, że samodziel-
nie jesteście w stanie pokonać je-
dynie odległość z kanapy do kuch-
ni. Wyobraźcie sobie, że nie możecie 
już zaufać swoim nogom i zmysłom. 
Brak równowagi staje się codzienno-
ścią. Zwykłe schody czy krawężnik 
są barierą nie do pokonania. Świat 
zewnętrzny zostaje ograniczony do 
przestrzeni waszego mieszkania. Nie 
możecie samodzielnie wyjść na spa-
cer, do przyjaciela, do sklepu. Rodzi-
na jest daleko lub nie ma jej wcale. 
Bezpieczna przystań własnych czte-
rech kątów zamienia się w więzie-
nie. Wtedy ze wsparciem może poja-
wić się on – Asystent Osobisty Oso-
by Niepełnosprawnej. O tym, w czym 
może pomóc rozmawiamy z Mar-
tą Podgórską, asystentką zatrudnio-
ną przez Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Pyskowicach.
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wielkie znaczenie. A jak oceniasz sy-
tuację osób niepełnosprawnych w Py-
skowicach? 

- W ciągu ostatnich kilku lat bardzo wie-
le zmieniło się na lepsze. Myślę, że sytu-
acja osób z niepełnosprawnościami rze-
czywiście się poprawia. Więcej mówi się  
o ich potrzebach i problemach, coraz wię-
cej miejsc jest dla nich dostępnych.

  A czego twoim zdaniem najbardziej 
brakuje?

- Na pewno usługa asystenta osobiste-
go powinna być łatwo dostępna. Uwa-
żam, że kontakt z drugim człowiekiem jest 
osobom z niepełnosprawnościami najbar-
dziej potrzebny. Można by stworzyć grupę 
wsparcia, gdzie mogliby się ze sobą spoty-
kać, porozmawiać. Byłoby też super, gdy-
by ludzie z dysfunkcjami mogli realizo-
wać swoje pasje i zainteresowania. To wią-
że się z dostępnością, która powinna do-
tyczyć każdego obszaru naszego funkcjo-
nowania.

  Ludzie często nie wiedzą jak rozma-
wiać z osobami z niepełnosprawno-
ścią. Boją się być źle odebrani, nie wie-
dzą co powiedzieć. Co byś im doradzi-
ła?

- To są tacy ludzie jak my! Oczekują 
partnerskiego traktowania. Mimo różnic, 
jesteśmy przecież sobie równi. Tak że po 
prostu z nimi rozmawiajmy!

Rozmawiała: 
Konstancja Lasota,  

koordynator ds. osób niepełnosprawnych  
w OPS Pyskowice 

Na zdjęciu pani Marta wraz z panią Mar-
got – jedną z jej pierwszych podopiecz-
nych. 

Poza jej etatem w OPS w Pyskowicach 
od dwóch lat wdrażany jest ministerial-
ny program Asystent Osobisty Osoby Nie-
pełnosprawnej. Można do niego dołączyć 
kontaktując się z OPS, realizowany jest  
w cyklu rocznym. Na szczęście możemy 
coraz więcej zrobić, by pomóc tym, którzy 
najbardziej tego potrzebują.

W ostatnich latach problemy osób  
z niepełnosprawnościami zostały do-
strzeżone. 19 lipca 2019 r. Sejm przyjął 
ustawę o zapewnianiu dostępności oso-
bom ze szczególnymi potrzebami, któ-
ra jest kluczowym elementem rządowe-
go programu „Dostępność Plus”. Ustawa 
realizuje zapisy Konwencji ONZ o pra-
wach osób niepełnosprawnych, które zo-
bowiązują do zagwarantowania osobom 
ze szczególnymi potrzebami na równi  
z innymi obywatelami dostęp do dóbr, 
usług oraz udziału w życiu społecznym  
i publicznym.

 Jak uzyskać dodatek osłonowy?

W związku z wejściem w życie usta-
wy o dodatku osłonowym, która ma po-
móc niektórym gospodarstwom domowym 
w pokryciu części kosztów energii oraz ro-
snących cen żywności, informujemy, że 
wnioski o wypłatę dodatku osłonowego 
należy składać do 31 października 2022 r. 

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowe-
go można składać osobiście w w biurze po-
dawczym OPS, pok. 403 (tel. 32 233 23 55)  
bądź za pośrednictwem środków komu-
nikacji elektronicznej, wówczas wniosek 
musi być opatrzony podpisem elektronicz-
nym bądź uwierzytelniony profilem zaufa-
nym.

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, 
która przysługuje za okres 1 stycznia 2022 r. 
do 31 grudnia 2022 r. Wnioski o wypłatę do-
datku osłonowego należy składać do 31 paź-
dziernika 2022 r. Wnioski złożone po tej da-
cie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeże-
li przeciętny miesięczny dochód w przeli-
czeniu na członka gospodarstwa domowe-
go nie przekracza kwoty w gospodarstwie:
 jednoosobowym – 2100,00 zł
 wieloosobowym – 1500,00 zł na osobę
Za dochód gospodarstwa domowego uwa-

ża się dochód pomniejszony o podatek do-
chodowy, składki na ubezpieczenie społecz-
ne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się 
alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Dochód gospodarstwa domowego ustala 
się na podstawie dochodów osiągniętych w:
 2020 rok – w przypadku wniosku złożo-

nego do dnia 31 lipca 2022 roku,
 2021 rok – w przypadku wniosku zło-

żonego w okresie od dnia 1 sierpnia 
2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Jeżeli dochód przekroczy kryterium do-
chodowe, dodatek osłonowy będzie przy-
znany w wysokości różnicy między kwo-
tą dodatku, a kwotą o jaką kryterium zo-
stało przekroczone, ale nie w kwocie niż-
szej niż 20,00 zł.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
 400,00 zł dla gospodarstwa domowego 

jednoosobowego,
 600,00 zł dla gospodarstwa domowego 

składającego się z 2 do 3 osób,
 850,00 zł dla gospodarstwa domowego 

składającego się z 4 do 5 osób,
 1150,00 zł dla gospodarstwa domowego 

składającego się z co najmniej 6 osób.
Jeśli lokal mieszkalny jest ogrzewany 

kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, 
ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchen-
nym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub 
piecem kaflowym na paliwo stałe, zasila-
nym węglem lub paliwami węglopochod-
nymi i to źródło ogrzewania jest zgłoszone 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspie-
raniu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budyn-
ków, to można otrzymać dodatek osłono-
wy w wyższej wysokości:
 500,00 zł rocznie dla gospodarstwa do-

mowego jednoosobowego,
 750,00 zł rocznie dla gospodarstwa 

domowego składającego się z 2 do  
3 osób,

 1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa 
domowego składającego się z 4 do  
5 osób,

 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa do-
mowego składającego się z co najmniej 
6 osób.

Wypłata dodatku osłonowego będzie reali-
zowana:
 z wniosków złożonych do 31 stycznia 

2022 r. – wypłata w dwóch równych ratach, 
tj. pierwsza rata do dnia 31 marca 2022 r., 
druga rata do dnia 2 grudnia 2022 r.,

 z wniosków złożonych od 1 lutego 2022 r. 
– wypłata jednorazowo, niezwłocznie po 
przyznaniu dodatku osłonowego.

(pp)
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30 stycznia już po raz 30. zagra Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy, tym razem na rzecz okulistyki dziecięcej. Ale już 
wcześniej każdy mógł dorzucić swoją cegiełkę. Do Pyskowic do-
tarła akcja wykonania najdłuższego szalika i zlicytowania go na 
rzecz WOŚP.

Akcja to spontaniczna inicjatywa kilku osób z Polski. Dołą-
czyć mógł do niej każdy. Wystarczyło wykonać kawałek szali-
ka o szerokości 20 cm i długości 150 cm z dowolnej włóczki, 
dowolnym ściegiem i przesłać go pod wskazany na Facebooku 
adres. Wolontariusze następnie będą zszywać wszystkie kawał-
ki, tak aby powstał ogromny szalik, który zostanie zlicytowany 
na aukcji WOŚP.

Prosty pomysł, a idea szczytna. W akcję włączyli się też miesz-
kańcy Pyskowic i okolic. A że długie zimowe wieczory sprzyja-
ją szydełkowaniu i robótkom na drutach, chętnych nie brakowało. 
Do mieszkańców dołączyli przedstawiciele Stowarzyszenia Ludzie 
Miasta, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Ochotniczego Hufca Pra-
cy i Dziennego Domu Seniora+. I wspólnymi siłami wykonali szal 
o długości 9 m.

Przypomnijmy, że tegoroczny Finał WOŚP odbędzie się pod ha-
słem „Przejrzyj na oczy”, a zbiórka będzie prowadzona dla okuli-
styki dziecięcej. Celem w tym roku jest zapewnienie najwyższych 
standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci w Polsce.

(pp)

 rekordowy szaLik dLa woŚP!

1 lutego zmienią się rachunki mieszkańców Pyskowic za za-
gospodarowanie odpadów komunalnych. Wyższa opłata wynika  
z czynników niezależnych od miasta. Aktualizację wymusiła pod-
wyżka ceny usługi. Jedyna oferta w przetargu, dotychczasowego 
operatora PreZero Service Południe sp. z o.o. z Rudy Śląskiej, by-
ła wyższa o 260 tys. zł od obecnie realizowanej.

Nowa stawka podstawowa, za odpady oddawane w sposób se-
lektywny, to 35,80 zł miesięcznie od mieszkańca („karna” opła-
ta, za odpady niesegregowane, to 71,60 zł). Zmieniają się również 
stawki związane z lokalami użytkowymi. Od 1 lutego będą wy-
nosić 1,40 zł (2,80 zł, gdy odpady nie są zbierane selektywnie) za 
każdy m2 do 60 m2 powierzchni i 0,32 zł (0,64 zł opłata podwyż-
szona za brak segregacji) za każdy m2 powyżej 60 m2.

od 1 Lutego nowe stawki za odPady
Stawki rosną o niecałe 3 proc., czyli mniej niż wynikałoby z pod-

wyżki dokonanej przez operatora w wysokości 4 proc. 
- Drożeją paliwa i energia, rosną koszty osobowe, związane  

z podwyżką płacy minimalnej. Te wszystkie czynniki przekładają 
się na końcowy koszt odbioru, transportu i zagospodarowania od-
padów komunalnych, który ponosi operator – tłumaczy Agniesz-
ka Dymek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska.

Jak podkreśla naczelnik jednostkowe koszty odbioru odpadów uda-
łoby się obniżyć, gdyby do systemu dołączyli wszyscy mieszkańcy 
Pyskowic. Tymczasem między oficjalnym wskaźnikiem zamieszka-
nia Głównego Urzędu Statystycznego (18 455), a liczbą osób zamel-
dowanych (16 465) wciąż rozwierają się nożyce. Co więcej – liczba 
osób objętych systemem to zaledwie 14 622.

W 2021 r. urząd miejski wysłał 100 wezwań do złożenia dekla-
racji dotyczących liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. 
Działanie zaowocowało złożeniem korekt i przyhamowaniem krzy-
wej spadku zadeklarowanych mieszkańców, od których pobierana 
jest oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- W roku 2022 r. planujemy zintensyfikować kontrole jakości usłu-
gi odbioru odpadów oraz skoncentrować uwagę na wyszukiwaniu 
nieruchomości, gdzie wskazana liczba osób zamieszkałych jest nie-
zgodna ze stanem faktycznym – podkreśla A. Dymek.

Przy okazji tematu odpadów warto wspomnieć o zmianie harmo-
nogramu wywozu odpadów, które dotyczą ulic Cmentarna, Górni-
cza, Hutnicza, Plac Karola Miarki, Kościelna, Ks. Bończyka, Mic-
kiewicza, Osiedle Mikoszowina, Paderewskiego, Poniatowskiego, 
Powstańców Śl. (do nr 8), Rynek, Sienkiewicza, Strzelców Bytom-
skich, Szpitalna, Toszecka, Wielowiejska, Wojska Polskiego, Kard. 
Stefana Wyszyńskiego, Wyzwolenia. Korekta zacznie obowiązywać 
od lutego.

Aktualne terminy odbioru odpadów dostępne są na stronie www.
pyskowice.pl, zakładka Dla mieszkańców/Odpady/Harmonogramy 
odbioru odpadów.

(pp)
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Pluszowy miś to kultowa zabawka, znana dzieciom na całym świe-
cie. Moda na misie nie przemija i miś po dziś jest najwierniejszym przy-
jacielem dzieci. Towarzyszy im w codziennym życiu, dzieląc chwile 
radości, bywa również powiernikiem smutków i lęków. Chcąc uhono-
rować pluszowego przyjaciela najmłodszych, zaprosiliśmy pyskowic-
kie przedszkolaki do konkursu plastycznego ,,Mój kochany Miś”. 

Rozstrzygnięcie konkursu, w którym oceniano prace plastyczne  
w formacie A4 wykonane dowolną techniką i tworzywem, nastąpiło 10 
grudnia ub. r. Przedszkolaki wraz z wychowawcami wykonały prze-
piękne dzieła. Pomysłowość i kreatywność wykonawców sprawiła, że 
jury miało niełatwe zadanie. Wszystkie misie były przesympatyczne, 
kolorowe i oryginalne. Ostatecznie nagrodzono pięć prac, oceniając in-
wencję twórców jak i stopień samodzielności wykonania portretów. 

Pierwsze miejsce zdobyła Antonina T. z Przedszkola nr 3, drugie 
Aleksandra F. z Przedszkola nr 4, a trzecie Alessia Sz. z Przedszko-
la nr 1. Wyróżnienie otrzymały Agata G. z Przedszkola nr 5 i Wikto-
ria S. z Pyskolandii.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek  
w postaci pluszowego misia, które ufundowała firma Rossmann. Poda-
runki nawiązują do akcji charytatywnej „Podaruj Misia”, którą firma or-
ganizuje wspólnie z Fundacją TVN w okresie Bożego Narodzenia.

Klasy 4 a i 4 b ze Szkoły Podstawowej nr 5 zostały zaproszone 6 grud-
nia przez św. Mikołaja na Politechnikę Śląską w Gliwicach, do Biura 
Karier Studenckich. Niespodzianka wszystkim się bardzo spodobała.

Były wyzwania, zadania, konkursy. Budowano wieżę z makaronu  
i pianki, królowały rywalizacja i współpraca – jednym słowem kreatyw-
ne działania. Wszyscy świetnie się bawili w strojach z mikołajowymi ak-
centami. Każdy otrzymał prezent, a zespoły, które najlepiej współpraco-
wały i wybudowały najwyższą wieżę, zostały dodatkowo nagrodzone. 

Można łamać stereotypy – Mikołaj to nie tylko figurka z czekolady, 
czy prezenty, ale też fajna zabawa.

Ewa Uznańska

5 grudnia 2021 roku Stowarzyszenie „Stacja Pyskowice” i grupa 
biegowa „Night Runners Pyskowice” zorganizowały III Bieg Miko-
łajkowy dla dzieci w ramach Kiermaszu Świątecznego.

Imprezę rozpoczęła rozgrzewka w miejskim parku, po której 
kilkudziesięciu małych zawodników ruszyło biegiem wraz ze św. 
Mikołajem, Śnieżynką i Bałwanem. Na mecie na dzielnych bie-
gaczy czekały specjalne medale przekazane przez MOKiS w Py-
skowicach oraz inne niespodzianki. 

To już kolejna edycja biegu, a z roku na rok cieszy się on coraz 
większym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za frekwencję i zaangażowanie. Cieszy fakt, że rośnie nam młode 
pokolenie biegaczy. 

waLczymy – Pomagamy! ŚLĄski kLuB taekwon-do
12 grudnia ub. r. odbyły się „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Kło-

buckiego w Taekwon-Do VIII KŁOBUCK TAEKWON-DO CUP”  
w Zwierzyńcu. Turniej miał także charakter pomocy charytatywnej – 
cały dochód z opłaty startowej został przekazany na leczenie 7-letniej 
Agatki. Swoją cegiełkę dołożył Śląski Klub Taekwon-Do z Pyskowic. 

Klub na zawodach reprezentowali Olga Leszczyńska, Maja Ziobro, 
Pola i Xavier Wojciechowscy. Nasi sportowcy zdobyli łącznie 10 me-
dali: 4 złote, 5 srebrnych i 1 brązowy, a drużynowo zajęli III miejsce. 

Gratulujemy!
(pp)

kreatywne mikołaJki

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy, a paniom: Magdale-
nie L., Magdalenie P., Violettcie Z., Iwonie J., Wandzie T., Katarzynie 
Sz., Ninie M., Jolancie M., Sabinie B., Joannie S., Jessice W., Izabeli 
J., Alinie J., Katarzynie D., Iwonie S., Renacie P., Ewie P. – S. składa-
my podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu oraz życzy-
my wielu sukcesów w kolejnych.

Katarzyna Szymczak, Iwona Jaszczyk, Przedszkole nr 1

„mÓJ kochany miŚ” – międzyPrzedszkoLny konkurs 
PLastyczny

Zapraszamy do kontaktu i śledzenia strony internetowej www.stacja-
pyskowice.pl oraz profilu Stowarzyszenia „Stacja Pyskowice” na Face-
booku, jak również serdecznie zapraszamy do aktywności wraz z gru-
pą „Night Runners Pyskowice” i śledzenia profilu grupy na Facebooku.

Romuald Szczęsny

iii Bieg mikołaJkowy
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Urząd Stanu Cywilnego prosi pary obcho-
dzące 50-lecie zawarcia małżeństwa i wyraża-

Informujemy, iż porady z zakresu nie-
odpłatnej pomocy prawnej, które były do-
tychczas udzielane w formie stacjonarnej  

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde 
kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. 
do 35. miesiąca życia  przysługuje dodatko-
we świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuń-

Wnioski o świadczenie z progra-
mu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres 
świadczeniowy (1.06.2022 – 31.05.2023) 
można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r.  

Główny Inspektor Nadzoru Budowlane-
go przypomina, że od 1 lipca 2021 r. właści-
ciele i zarządcy budynków mają obowiązek 
zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 
Taka deklaracja dotyczy zarówno budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych. Można 

centraLna ewidencJa emisyJnoŚci BudynkÓw
ją składać online (www.zone.gunb.gov.pl,  
to najszybszy i najwygodniejszy sposób) 
lub w formie papierowej – wypełniony for-
mularz można przesłać lub złożyć osobi-
ście w urzędzie gminy (druki wraz ze wzo-
rami na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/
centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow).  

500 PLus
Od stycznia przyjmowane są wnioski je-
dynie na nowo narodzone dzieci. Zgłosze-
nia przyjmowane są tylko przez Platformę 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, ban-

rodzinny kaPitał oPiekuŃczy
czy (RKO) do wysokości 12 tys. zł. Wnio-
sek o RKO do ZUS można składać wyłącznie 
elektronicznie, za pomocą portalu Emp@tia,  
PUE ZUS oraz przez bankowość elektroniczną.  

nieodPłatna Pomoc Prawna onLine
w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  
w Pyskowicach (ul. Strzelców Bytomskich 3, 
pok. 401), od 14 grudnia 2021 r. udzielane są 

zaPraszamy „złote” Pary
jące wolę uhonorowania medalem Za Długo-
letnia Pożycie Małżeńskie nadawanym przez 

informacja

informacja

informacja

informacja

ogłoszenie

Prezydenta RP, aby zgłaszały się do USC tele-
fonicznie (32 332 60 08) bądź osobiście. 

w formie zdalnej. Zapisy na porady przyjmo-
wane są w dni robocze pod numerem telefo-
nu: 32 338 37 29.

Tą samą drogą rodzic otrzyma informację  
o przyznaniu świadczenia lub decyzję od-
mowną, od której można się odwołać. Pienią-
dze wypłacane są tylko na konto bankowe.

kowość elektroniczną lub portal Empatia. 
Środki będą wypłacane wyłącznie na kon-
to bankowe. 

W Pyskowicach wprowadzaniem danych 
do CEEB zajmują się pracownicy Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska, tel. 32 332 60 14. Zaniedbanie obo-
wiązku w terminie do 1 lipca 2022 r. może 
skutkować mandatem do 500 zł, a jeśli spra-
wa trafi do sądu – grzywną do 5 tys. zł.
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Punkt Opłat  
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp. 

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

tel. 792 241 130

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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