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Tak jeszcze nie grała. Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w Pyskowicach był wyjątkowy. Była to jubileuszowa, 30., 
edycja zbiórki w naszym mieście, po raz pierwszy zbierano dla pacjen-
tów w różnym wieku, największą niespodziankę zrobili jednak mieszkań-
cy – wrzucili do puszek, wylicytowali, wpłacili przez e-skabronkę prawie 
123 347,78 zł, czyli pobili rekord z ubiegłego roku aż o ponad 40 tys. zł!  
Jesteście wielcy!

„Tego nie da się opisać słowami! Totalny rekord!!! Dziękujemy Wam 
za udział w tegorocznym Finale WOŚP w Pyskowicach (…) Po podlicze-
niu wszystkich wpłat oraz dodaniu eSkarbonki mamy rekordowy wynik 
(...)! Dziękujemy za każdy uśmiech, za każde wsparcie Wolontariuszy, 
dziękujemy, że jesteście z nami!” – podsumowuje wynik finału na FB py-
skowicki sztab WOŚP.

Słowa uznania należą się nie tylko darczyńcom, ale i wolontariuszom, 
którzy krążyli z puszkami przez całą niedzielę 29 stycznia. W teren wyru-
szyło 125 młodych ludzi wspieranych przez opiekunów. Kwestowali nie 
tylko w naszym mieście, ale również na terenie gmin Wielowieś, Toszek 
i Rudziniec, a można ich było również spotkać w Gliwicach i Kopienicy.

W tym roku Orkiestra zbierała na walkę z sepsą. Celem zbiórki by-
ło wyposażenie laboratoriów w urządzenia pozwalające na przyspiesze-
nie diagnostyki zakażeń. Szybsza diagnostyka to lepsza terapia poprzez 
sprawne wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

Warto, nie tylko z okazji rekordowego wyniku, ale i jubileuszu akcji  
w naszym mieście, serdecznie pogratulować i podziękować całemu szta-
bowi WOŚP, a szczególnie Annie Smyl. Wy też jesteście wielcy!

A za rok – zagrajmy tak jeszcze raz, Pyskowice!                           (pp)
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Szanowni Czytelnicy, 
za nami ferie, czas przerwy od szko-
ły i odrobiny zwolnienia w codzien-
ności. Miasto Pyskowice zadbało, 
by wakacje w mieście były atrak-
cyjne dla tych, którzy nie planowa-
li feryjnych wyjazdów. Jak spędzili-
ście z nami te dwa tygodnie pisze-
my na s. 8 i 9. A najnowszy numer 
PP zaczynamy od wydarzenia, któ-
re było wyjątkowe również za Wa-
szą sprawą.

123 347,78 zł to wynik 31. finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

mocy w Pyskowicach. Przyzwyczailiśmy się, że każda kolejna 
edycja w naszym mieście to nowy rekord, ale ten jest absolut-
nie wyjątkowy. W tym roku udało się zebrać o ponad 40 tys. zł  
więcej niż w ubiegłym. Drodzy Mieszkańcy – jesteście wspa-
niali! Nie można również zapomnieć o podziękowaniach dla 
sztabu WOŚP i wolontariuszy, bo tak wspaniały wynik to efekt 
ich ogromnej pracy. Kolejny raz udowodniliśmy, że potrafi-
my dzielić się dobrem. A pamiętać należy, że dobro wraca –  
zawsze. 

A jeżeli o działalności charytatywnej mowa. Do dzieła nie-
sienia pomocy innym można również dorzucić swoją cegiełkę 
dzieląc się podatkiem. W Pyskowicach działają organizacje po-
żytku publicznego, które liczą na nasz 1,5 proc. Akcja składania 
rocznych rozliczeń z fiskusem właśnie trwa, a my na s. 4 i 7 za-
chęcamy, by zostawić podatek w miejscu, w którym się miesz-
ka i pokazujemy jak to zrobić. Każda złotówka, która z tego ty-
tułu wpłynie do naszego budżetu, to więcej pieniędzy na drogi, 

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta 
Pyskowice z 7 lutego br. miesięczna stawka bazowa czynszu w komu-

Nowa stawka czyNszu  
za lokale użytkowe

nalnych lokalach użytkowych wynosi obecnie 11,75 zł netto za m kw. 
(pp)

W terminie od 27 lutego do 15 marca br. można będzie złożyć 
wnioski w ramach VII edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskie-
go. Wnioskodawcą może być każdy pyskowiczanin, który ukończył 
13. rok życia. W tym roku na zadania wybrane przez mieszkańców 
czeka kwota 200 tys. zł.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, do którego na-
leży załączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 5 mieszkańców 
Pyskowic. Koszt wnioskowanego projektu nie może być niższy niż 
5 tys. zł i wyższy niż 200 tys. zł.

Ważne informacje dotyczące PBO i dokumenty do pobrania (w tym 
formularz wniosku) dostępne są na stronie www.pyskowice.pl w za-
kładce (link) Pyskowicki Budżet Obywatelski.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Wydziałem 
Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 253  
lub 255, tel. 32 332 60 63, e-mail: gazeta@pyskowice.pl.

(pp)

Rusza Nowy  
Pyskowicki Budżet oBywatelski.  

czekamy Na PRoPozycje mieszkańców

szkoły, boiska, place zabaw i wiele innych potrzebnych miesz-
kańcom rzeczy.

Finał WOŚP był jednym z wielu wydarzeń ostatnich tygodni. 
Wspólnie z mieszkańcami świętowaliśmy walentynki (s. 3), spo-
tkaliśmy się w Klubie Obieżyświata i na wernisażu prac Justy-
ny Dryk (s. 9). Osobnego potraktowania wymagają obchody Tra-
gedii Górnośląskiej. 5 lutego uczciliśmy mieszkańców Pysko-
wic, którzy padli ofiarą zbrodni Armii Czerwonej na ludności 
Śląska (s. 4).

W pozostałej części wydania znajdą Państwo wiadomości na 
temat bieżącej działalności miasta – dotyczące preferencyjnej 
sprzedaży węgla (s. 3), tymczasowej organizacji ruchu w obrę-
bie centrum w związku z przebudową ulic (s. 3), sukcesach klu-
bu UKS BUSHI Pyskowice (s. 5), wsparcia finansowego miasta 
rozwoju kultury fizycznej (s. 6), możliwości uzyskania dotacji na 
zachowanie zabytkowych obiektów (s. 6), powstającej w naszym 
mieście wiosce wikingów (s. 6). Na ostatnich stronach czekają 
informacje specjalnie dla naszych najstarszych mieszkańców, ze-
branych w rubryce Strefa Seniora (s. 10). 

Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na nowy kalendarz 
Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Tegoroczna, 7. już edy-
cja, właśnie rusza, na zgłoszenia propozycji zadań czekamy od 27 
lutego do 15 marca (więcej informacji w tekście poniżej). Inaczej 
niż w ostatnich latach zaplanowaliśmy jednak głosowanie już na 
wiosnę, tak by wszystko stało się jasne jeszcze przed wakacjami. 
Szczegóły w serwisie www.pyskowice.pl w zakładce Pyskowicki 
Budżet Obywatelski. 

Drodzy Mieszkańcy, jak zawsze – uważajcie na siebie, bądź-
cie zdrowi!

Adam Wójcik  
Burmistrz Miasta Pyskowice
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komisje PRacujĄ

W roku bieżącym miasto Pyskowice konty-
nuuje sprzedaż węgla na preferencyjnych wa-
runkach dla gospodarstw domowych. W pierw-
szej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski 
niezrealizowane w 2022 r.

Nowe wnioski są dostępne w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach 
oraz na stronie internetowej www.pyskowice.
pl. Cena węgla to 1 700,00 zł brutto za tonę.

Uprawniony mieszkaniec może nabyć:
 3 tony w przypadku gdy, nie zakupił węgla 

w preferowanej cenie w roku 2022 r. – w tym przy-
padku należy nanieść zmianę na wniosku złożo-
nym w Urzędzie Miejskim w pokoju 310 po wcze-
śniejszym ustaleniu telefonicznym 32 332-60-14, 

węgiel dla mieszkańców – aktualNe iNfoRmacje

 1,5 tony gdy, zakupił w ramach preferen-
cyjnego zakupu 1,5 tony w roku 2022. 

Wpłat należy dokonywać na rachunek banko-
wy gminy Pyskowice: 62 1020 2528 0000 0102 
0480 4953.

Od początku lutego na ul. Rynek i czę-
ści ul. Armii Krajowej obowiązuje zakaz ru-
chu. Utrudnienia spowodowane są przebu-
dową ciągu komunikacyjnego Kard. Stefa-
na Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Mic-
kiewicza. 

Tymczasowa organizacja wprowadza całko-
wite wyłączenie z ruchu ul. Rynek oraz frag-
mentu ul. Armii Krajowej do skrzyżowania 
z ul. Mickiewicza. Zakaz nie dotyczy pojaz-
dów budowy, mieszkańców i zaopatrzenia skle-
pów. Wzdłuż przebudowywanego odcinka jest 

uwaga!  
RyNek i część aRmii kRajowej zamkNięte dla samochodów

zapewnione przejście pieszym i przejazd dla 
mieszkańców z ulic w rejonie robót.

W tytule prosimy wpisać: ZAKUP WĘGLA, 
podać IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAW-
CY oraz wpisać ilość i rodzaj paliwa zgodnie ze 
złożonym wnioskiem.

Podstawą realizacji zakupu jest wpłata należ-
ności za węgiel na wskazany powyżej rachunek 
bankowy. Terminarz dostaw ustala indywidual-
nie firma ROMAX s.c. na podstawie kolejno-
ści wpłat i ilości węgla uzyskanego od Polskiej 
Grupy Górniczej S.A.

Koszty dostawy i ewentualnego workowa-
nia są ustalane indywidualnie z firmą ROMAX,  
w momencie kontaktu ich pracownika po prze-
kazaniu listy wpłat przez urząd miejski.

(pp)

Na czas prac wyznaczono trasy objazdu. Kie-
rowcom w ruchu tranzytowym najprościej omi-
nąć przeszkodę korzystając z ulic Wojska Pol-
skiego lub Strzelców Bytomskich – Wielowiej-
ska – Poznańska lub DK 94 (obwodnicą).

Utrudnienia mogą potrwać do końca maja. 
Przepraszamy za niedogodności. Jednocześnie 
prosimy kierowców o niepozostawianie samo-
chodów na odcinku objętym inwestycją. Zapar-
kowane auta będą blokować dostęp do placu 
budowy i spowolnią postęp prac.

(pp)

12 lutego na placu przed ratuszem było 
gwarno, sympatycznie i niezwykle „miłośnie”. 
Wspólnie z mieszkańcami i Miejskim Ośrod-
kiem Kultury i Sportu oraz Centrum Wystawien-
niczym świętowaliśmy Dzień Zakochanych. 

W niedzielne popołudnie była okazja, że-
by zrobić sobie okolicznościowe zdjęcie na 
balkonie ratusza w walentynkowej dekora-
cji, otrzymać breloczki i magnesy ceramicz-
ne w kształcie serc. Czekały też ciepła kawa  

komisja BezPieczeństwa i PoRzĄdku 
W styczniu członkowie komisji przyjrzeli 

się zarządzaniu kryzysowemu w Pyskowicach.  
Z wybuchem wojny w Ukrainie Wydział Za-
rządzania Kryzysowego zaangażowany został 
do działań, które pozwoliły przyjąć uchodźców. 
Zorganizowano punkt przyjęć w Hali Widowi-
skowo-Sportowej, z łóżkami polowymi, mate-
racami i śpiworami. Zebrano również ubrania 
oraz suchy prowiant. Zorganizowano w sumie 
120 miejsc noclegowych na terenie miasta. 

W kontekście wojny w Ukrainie warto też 
wspomnieć o „akcji jodowej”. Zorganizowa-
no spotkanie z właścicielami przychodni oraz 
aptek, na którym ustalono zasady ewentualnej 
dystrybucji tabletek jodku potasu w wypadku 
zdarzenia radiacyjnego.

Radni zajęli się również tematem bezpie-
czeństwa w pyskowickich szkołach. Na ich 

terenie prowadzona jest działalność profilak-
tyczna. Obejmuje ona między innymi prelek-
cje o dopalaczach i narkotykach, kwestie bez-
pieczeństwa w internecie, konsultacje z rodzi-
cami, akcje „Zachowaj trzeźwy umysł” czy też 
wykłady funkcjonariuszy policji. Niestety, ob-
serwowany jest wzrost nasilających się pro-
blemów psychologicznych u dzieci. Odnoto-
wywane są myśli samobójcze, samookalecze-
nia oraz brak kompetencji społecznych. Pro-
blemem staje się otyłość. 

komisja edukacji, kultuRy i sPoRtu 
Radni zapoznali się z planem imprez kultu-

ralno-oświatowych na 2023 roku. Cieszy ich 
mnogość i różnorodność. Największą atrakcją – 
jak co roku – będą Dni Pyskowic. Ich termin to 
21-23 lipiec. Omówiono też sytuację w placów-
kach oświatowych w zakresie edukacji i opieki 
nad obywatelami Ukrainy. 

komisja gosPodaRki komuNalNej 
Tematem styczniowego posiedzenia była 

działalność spółki Ciepło Pyskowice z o.o., któ-
ra jest nowym, komunalnym, dostawcą ciepła. 

komisja iNwestycji i Budżetu 
Podczas styczniowych obrad komisja zajęła 

się tematem nieruchomości, które przeznaczone 
są do komunalizacji. W 2022 r. wojewoda ślą-
ski wydał na rzecz gminy Pyskowice łącznie 11 
decyzji komunalizacyjnych dla działek o łącz-
nej powierzchni 5,18 ha. Aktualnie prowadzo-
nych jest 10 postępowań dotyczących komuna-
lizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Pysko-
wic. W ciągach gminnych dróg publicznych na-
dal pozostają działki stanowiące własność osób 
fizycznych w całości lub w części. Regulacja 
tych parceli następuje sukcesywnie – zależnie 
od posiadanych środków budżetowych. 

Błażej Kupski

zakochaNe Pyskowice, czyli Niezwykłe waleNtyNki Na RyNku
i herbata, słodkie przekąski oraz inne miłe upo-
minki przygotowane przez samorząd. 

W walentynkowej scenerii bawiło się z na-
mi wielu mieszkańców. Najliczniej przyby-
ły rodziny, ale nie zabrakło oczywiście za-
kochanych par czy grup znajomych. Trafia-
ły się też osoby, które przyszły w pojedyn-
kę, ale, zapewniamy, z pewnością nie czuły 
się samotne. 

(pp)
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 
Śląska” zaprasza mieszkańców obszaru LGD z zamiłowaniem arty-
stycznym do udziału w konkursie na projekt graficzny muralu, który 
powstanie we wskazanej przez laureata lokalizacji.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z projektem graficznym 
muralu oraz zdjęciem miejsca, gdzie powstać ma mural należy zło-
żyć do 28 lutego 2023 r. do godz. 16.00 osobiście w biurze LGD lub 
przesłać pocztą na adres: ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin (liczy się 
data wpływu do biura). 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 marca br. na stronie 
https://lesnakrainalgd.pl/

Regulamin konkursu znajduje się na podanej powyżej stronie inter-
netowej organizatora.

(pp)

koNkuRs Na muRal „zaiNsPiRuj się leśNĄ kRaiNĄ”

uczciliśmy Pamięć ofiaR  
tRagedii góRNoślĄskiej

W styczniu 1945 Armia Czerwona dopuściła się na mieszkań-
cach Śląska gwałtów, morderstw, zsyłek w głąb Związku Sowieckie-
go. Wśród pokrzywdzonych było wielu pyskowiczan. I właśnie 

uczczeniu szczególnie ofiar z naszego miasta poświęcono obcho-
dy 78. rocznicy Tragedii Górnośląskiej, 5 lutego.

Miejscem uroczystości był plac przy torach kolejowych, który-
mi szły wywózki na wschód. Pamięć deportowanych pyskowiczan 
przywołano przez publiczne odczytanie ich nazwisk. Badająca te-
mat Tragedii Górnośląskiej dr Elżbieta Borkowska, obecna też na 
uroczystości, ujawniła do tej pory dane 410 takich osób. Wszystkie 
te nazwiska przypomnieli uczniowie i nauczyciele z pyskowickich 
szkół. Dla młodzieży spotkanie było okazją do zapoznania się z te-
matem obozów jenieckich w Pyskowicach, o których mówił histo-
ryk Roland Skubała.

W obchodach wzięli udział mieszkańcy i przedstawiciele samo-
rządu Pyskowic – zastępca burmistrza Piotr Magda, sekretarz mia-
sta Agnieszka Kazubek, pyskowiccy radni z wiceprzewodniczącym 
Krzysztofem Łapuchą na czele.

Uroczystość przygotował Wydział Kultury i Promocji UM w Py-
skowicach.

(pp)

Trwa okres rozliczania podatku PIT, a my gorąco zachęcamy do 
pozostawienia go w Pyskowicach. Jeżeli jesteś ciekaw, w jaki sposób 
miasto pożytkuje Twoje pieniądze, chcesz wiedzieć więcej o docho-
dach i wydatkach – zachęcamy do odwiedzenia specjalnej strony in-
ternetowej. Wchodząc w zakładkę Na co idą moje pieniądze na stro-
nie www.pyskowice.pl dowiesz się, skąd nasze miasto ma pieniądze 

Na co miasto wydaje twoje PieNiĄdze?  
PRzyPomiNamy, jak łatwo to sPRawdzić

i na co je wydaje. Znajdziesz tam też prezentację budżetu na 2023  
w atrakcyjnej, multimedialnej formie.

Dane dotyczące bieżącego planu finansowego Pyskowic aktuali-
zowane są w sposób ciągły, w ślad za zmianami w budżecie. Infor-
macje podzielono na dziedziny, np. oświata i wychowanie, rodzina, 
administracja publiczna, gospodarka komunalna i ochrona środowi-
ska, kultura fizyczna. W tym samym miejscu prezentowane są rów-
nież dane historyczne, od 2020 r. Można więc prześledzić, jak zmie-
nia się sytuacja finansowa naszego miasta.

Mieszkańcy mogą również sprawdzić swój indywidualny, podatko-
wy wkład w rozwój Pyskowic. Wpisując wysokość swojego wynagro-
dzenia brutto sprawdzą, ile miasto z ich pieniędzy miesięcznie prze-
znacza na komunikację miejską, drogi czy szkoły. A przy okazji do-
wiedzieć się, jak w sposób bezpieczny rozliczyć PIT i co należy w nim 
wpisać, by pieniądze wróciły do Pyskowic, np. na kolejne inwestycje.

Przejrzystość działań samorządu i transparentność budżetu – to 
dewiza samorządu Pyskowic. Multimedialną prezentację, która  
w ciekawy sposób mówi o dochodach i wydatkach naszego miasta, 
przygotowaliśmy specjalnie dla naszych mieszkańców. Wejdź więc 
na stronę i dowiedz się na co idą Twoje pieniądze!

(pp)
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Miło nam poinformować, że kształtów nabierają plany dotyczące 
modernizacji ul. Gen. Władysława Sikorskiego. Samorządowi udało się 
pozyskać 5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), co 
odpowiada połowie wydatku potrzebnego na przebudowę tego newral-
gicznego dla części południowej połączenia. W zamierzeniach prace ru-
szą w przyszłym roku, a samochody pojadą odnowioną ulicą w 2025 r. 

Konieczność odtworzenia zniszczonej ulicy dla władz miejskich 
jest równie wyraźna jak dla mieszkańców. Inwestycja czekała jednak 
na swoją szansę w postaci środków zewnętrznych, które pozwolą ob-
niżyć udział finansowy Pyskowic. Ta okazja, dzięki staraniom samo-
rządu, właśnie się pojawiła. A miasto było na nią dobrze przygotowa-
ne – w szufladzie czeka dokumentacja przebudowy ulicy.

Jakie są główne założenia projektu? Oczywistością jest przebudowa 
nawierzchni na całej długości, od skrzyżowania z ul. Powstańców Ślą-
skich, do rozjazdu w ul. Piaskową. Droga w swoim pełnym przebiegu 

W dobie galopujących cen energii dodatkowej wartości nabiera in-
westycja wykonana kilka lat temu. Instalacja fotowoltaiczna, która po-
jawiła się na dachu urzędu miejskiego w ramach modernizacji obiek-
tu, pokrywa aż 20 proc. zapotrzebowania jednostki na prąd, co rocz-
nie daje oszczędności dziesiątek tysięcy złotych! Zdając sobie spra-
wę z tych korzyści samorząd rozwija swój program zielonej energii. 

Instalacja zasilająca urząd miejski produkuje rocznie ok. 21 tys. kWh 
prądu. Budynek zużywa w tym samym czasie ok. 100 tys. kWh, więc 
energia elektryczna ze słońca wystarcza na ok. 20 proc. zapotrzebowa-
nia. W 2022 sumaryczne zużycie wyniosło ok. 105 tys. kWh, z czego 
ok. 84 tys. kWh zakupiono za kwotę ok. 136 tys. zł. Gdyby nie foto-
woltaika, rachunki obciążające budżet byłyby o ok. 33 tys. zł wyższe. 

Ale korzyści ekonomiczne to nie jedyne zalety rozwiązania. 
Zyskiem ekologicznym jest oczywiście czystsze powietrze – o ty-
le mniej CO2 w atmosferze, ile powstałoby rocznie przy produk-
cji 21 tys. kWh w elektrowni na węgiel. 

Zielona energia popłynie już niedługo w kolejnych miejskich bu-
dynkach. W instalację o mocy 15 kW został wyposażony dawny 
dworzec, czyli powstająca Stacja Kultury. Ogniwa fotowoltaiczne 

pojawią się również na budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 i hali 
sportowej w ramach ich modernizacji. 

Warto podkreślić, że wszystkie instalacje powstały z dofinanso-
waniem – modernizacja budynku urzędu oraz rewitalizacja dawne-
go dworca posiadają dotacje z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego, a odnowienie szkoły i areny przebiega 
z wykorzystaniem wsparcia z programu Polski Ład. 

(pp)

Po raz kolejny zawodnicy z UKS BUSHI Pyskowice nie dali szans 
rywalom. Młodzi wojownicy wrócili z workiem medali z roze-
granych równolegle 4 lutego w Katowicach Ogólnopolskiej Ligi  
Ju-Jitsu Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym oraz Grand Prix 
Bierunia o Puchar Burmistrza Miasta.

W Katowicach na podium stanęli: Szymon Szyguła (dwa złota i sre-
bro – fighting, ne-waze), Hanna Knopek (złoto i srebro fighting, ne- 
-waze), Olaf Szczurek – (złoto – fighting), Zuzanna Skrzypczak (dwa 
brązy – fighting, ne-waze), Michał Bochenek (brąz fighting), Szymon 
Bochenek (złoto – fighting) i Zuzanna Bochenek (złoto – fighting). 

Natomiast z Bierunia z medalami wrócili: Antonina Knopek (złoto – 
softy), Jagoda Szyguła (złoto – softy), Nathaniel Nepelski (złoto i srebro 
– softy), Mikołaj Szczurek (złoto – softy), Miłosz Mleczko (srebro – so-
fty), Oskar Kruczek (złoto – softy) i Przemysław Sidor (srebro – softy). 

Wielkie brawa dla zawodników i sztabu szkoleniowego: trenera  
Tadeusza Tarnowskiego oraz instruktorów – Mirosława Liany, Łuka-
sza Szyguły, Wojciecha Kłysza i Krystiana Chmielorza. Gratulujemy 
wspaniałych wyników i życzymy dalszych sukcesów.                    (pp)

Bushi – Pyskowice zNów kosi medale

mamy to!  
PRzeBudowa ul. sikoRskiego to już PewNik

zyska jednakową szerokość, do normy pod tym kątem zostaną dostoso-
wane chodniki. Poprawi się bezpieczeństwo pieszych – dojazdy przed 
pasami zostaną wyłożone kostką brukową, która wymusi spowolnie-
nie prędkości pojazdu. Pojawi się również nowość dla rowerów – na 
dwóch kołach będzie można przejechać (ciągiem łączonym z ruchem 
pieszych lub wydzieloną ścieżką) od stadionu piłkarskiego do parku, 
przekraczając ulicę na wysokości znanej restauracji. 

Koszty inwestycji szacowane są ok. 10 mln zł, z czego połowę 
pokryją środki z RFRD w kwocie 4 963 849,5 mln zł. W tym ro-
ku, po wprowadzeniu zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
i budżetu, zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej.  
W ten sposób wykonawca będzie mógł wkroczyć w przyszłym roku 
na plac budowy, gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe. 

Ulica Gen. Władysława Sikorskiego ma być jak nowa w 2025 r. 
(pp)

zaRaBiamy Na słońcu.  
fotowoltaika w uRzędzie to czysty zysk
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Dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia 
Utgard z Gliwic oraz wolontariuszy osada wikińska w Dzierżnie za-
czyna nabierać kształtów. Znaczna część terenu starej cegielni zosta-
ła oczyszczona z krzaków i zarośli, powstała także pierwsza drewnia-
na chatka, która już służy drużynie. Dzięki wikingom z Utgardu w to 
miejsce wraca życie.

Wzorem wczesnośredniowiecznych wojowników drużyna niedaw-
no celebrowała Yule – tradycyjne święto przesilenia zimowego. To 
pierwsze tak liczne spotkanie w tym miejscu, podczas którego człon-
kowie stowarzyszenia i sympatycy mogli się cieszyć z tego, co udało 
się dotychczas osiągnąć. 

Gratulujemy i trzymamy kciuki za powodzenie planów. 
(pp)

w dzieRżNie Powstaje osada wikiNgów

W tym roku Burmistrz Miasta Pyskowice przyznał dotacje na 
upowszechnianie sportu w łącznej kwocie 144 900,00 zł. Środki zo-
stały przyznane w drodze otwartego konkursu, do którego zakwalifi-
kowało się siedem klubów.

PoNad 450 tys. zł  
Na Rozwój fizyczNy PyskowiczaN

Trwa nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie lub pra-
ce budowlane na 2023 r. Pomoc przeznaczona jest na zachowanie 
historycznych obiektów, które wpisane są do rejestru zabytków lub 
Gminnej Ewidencji Zabytków.

czekajĄ dotacje Na zachowaNie zaBytków
O wsparcie może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł praw-

ny do nieruchomości z terenu Pyskowic i spełniającej wyżej wskazane 
warunki. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100 proc. nakła-
dów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

Wnioski w tej sprawie przyjmowane są do 31 marca 2023 r. Osoby 
zainteresowane pośrednictwem miasta w otrzymaniu dofinansowania 
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków powinny złożyć doku-
menty odpowiednio wcześniej, bo termin zgłoszenia zapotrzebowa-
nia przez gminę mija 17 marca 2023 r.

Zapraszamy do składania wniosków wraz załącznikami osobiście 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców By-
tomskich 3, 44-120 Pyskowice lub za pomocą platformy ePUAP, 
z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym.

Zasady naboru określa uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach 
nr LIII/492/2023 z 5 stycznia 2023 r. Informacje dotyczące wa-
runków złożenia wniosku, jego wzór oraz oświadczenie o pomocy  
de minimis dostępne na stronie www.pyskowice.pl w treści komu-
nikatu w tej sprawie.

(pp)

Pieniądze pomogą w zawodniczym rozwoju piłkarzom (Klub Fut-
sal Akademia Pyskowice, Futsal Club Pyskowice, Miejski Klub 
Sportowo – Rekreacyjny „Czarni” Pyskowice), siatkarzom (Miejski 
Klub Sportowo – Rekreacyjny Pyskowice, Klub Sympatyków Siat-
kówki „Gumisie”), tenisistom stołowym (Uczniowski Klub Sporto-
wy Feniks Pyskowice) oraz zawodnikom sztuk walki (Śląski Klub 
Taekwon-do).

Dodatkowe środki w swoich budżetach kluby mogą przeznaczyć 
nie tylko na organizację zajęć, ale również na zakup sprzętu, organi-
zację zawodów czy udział w rozgrywkach ligowych.

Poza dotacjami bezpośrednimi miasto Pyskowice pomaga również 
poprzez użyczania obiektów sportowych. Zgodnie z aktualnie obo-
wiązującymi cennikami wartość tego wsparcia można przeliczyć na 
sumę 320 360,00 zł. 

Pomoc o łącznej wartości 465 260,00 zł przysłuży się przygoto-
waniu atrakcyjnych zajęć sportowych. Gorąco zachęcamy mieszkań-
ców bez względu na wiek do skorzystania z oferty pyskowickich 
klubów. 

(pp)
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Od 1 lutego można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wspar-
cie z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy, 
czyli od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Jeżeli rodzic czy opiekun 
złoży wniosek w terminie do 30 kwietnia 2023 r., to otrzyma środki 
do 30 czerwca br.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w wieku 
poniżej 18 lat. Żeby otrzymać pomoc na nowy okres br., należy zło-
żyć do ZUS wniosek, wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice ma-
ją do tego kilka kanałów. Można to zrobić z wykorzystaniem profilu 
PUE ZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy portalu 
Emp@tia, a także przez aplikację mZUS, przeznaczoną na urządze-
nia mobilne (telefony komórkowe, tablety). Aplikacja zawiera funk-
cje, które przyspieszają wypełnienie wniosku.

Jeżeli rodzic złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie 
ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy mu 
taki profil automatycznie na podstawie danych z wniosku. Co istotne 
pisma, informacje i decyzje dotyczące świadczenia 500+ są przeka-
zywane właśnie przez PUE.

ZUS przypomina, że od zeszłego okresu świadczeniowego 500+ 
jest wypłacane wyłącznie bezgotówkowo, na wskazany przez wnio-
skodawcę rachunek bankowy.

500+ dla obcokrajowców
Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce 

obywatelom UE i cudzoziemcom, o ile mają legalny pobyt w Polsce 
wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni 
dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz 
z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp  

możNa składać wNioski Na „500 Plus”

do rynku pracy”. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 
23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali le-
galny pobyt na podstawie specjalnej ustawy, powinni złożyć wnio-
sek na przeznaczonym dla nich formularzu SW-U, dostępnym w ję-
zyku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, 
portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Kiedy wypłata świadczenia
Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy 

termin ustalenia prawa i wypłaty 500 +. Jeśli trafi – prawidłowo wy-
pełniony i z wymaganymi dokumentami – do 30 kwietnia 2023 r., 
ZUS przeleje pieniądze na konto do 30 czerwca 2023 r., co oznacza, 
że rodzic zachowa ciągłość wypłaty świadczenia 500+.

(pp)

Trwa akcja składania zeznań podatkowych PIT za rok 2022. 
Przepisy stanowią, że podatek dochodowy od osób fizycznych wra-
ca w formie udziału do gminy, którą podatnik wskaże jako miej-
sce zamieszkania. Bądź lokalnym patriotą – rozlicz swoje podatki  
w Pyskowicach. Udostępniamy do tego darmowe narzędzie – pro-
gram „PITax.Łatwe podatki”.

Miasto Pyskowice bierze udział w projekcie „Wspieraj lokalnie”, 
który organizowany jest przez Instytut Wsparcia Organizacji Poza-
rządowych. Dzięki temu oddajemy w ręce mieszkańców bezpłatny 
program, który pozwala w prosty sposób dokonać rozliczenia podat-
ku PIT za 2022 i i umożliwia przekazanie 1,5 proc. podatku na rzecz 
naszych, pyskowickich, organizacji pożytku publicznego.

Program „PITax.Łatwe podatki” umożliwia samodzielnie złożenie 
deklaracji PIT. Stwarza również zachętę do pozostawienia podatku 
w Pyskowicach. To podatki mieszkańców finansują rozwój miasta. 
Twój podatek to rozwój edukacji, infrastruktury, pomocy społecznej, 
to inwestycje lokalne dla Ciebie i Twoich bliskich. To z niego po-
wstają nowe drogi, to dzięki nim mamy odnowiony park, nowocze-
sne centrum przesiadkowe, skatepark.

Dlatego też zachęcamy i zwracamy się z prośbą do mieszkańców 
Pyskowic, aby rozliczyli swój PIT zgodnie z faktycznym miejscem 
zamieszkania. Konsekwencją będzie przekazanie udziałów z podat-
ku dochodowego na konto naszej gminy. Pamiętaj, to ważne! W roz-
liczeniu rocznym wpisujemy adres, pod którym faktycznie mieszka-
my. To istotne szczególnie w przypadku osób, które posiadają inny 
adres zamieszkania i zameldowania.

Przypominamy, że w zakładce „Na co idą moje pieniądze” w łatwy, 
szybki i co niezwykle ważne przejrzysty sposób można sprawdzić jak 
wygląda budżet naszego miasta, jak kształtują się jego dochody i wy-
datki oraz na co przeznaczane są podatki mieszkańców.

cegiełka dla Pyskowic. zostaw Podatek  
w Naszym mieście i PRzekaż 1,5 % PotRzeBujĄcym

Aby skorzystać z programu „PITax.Łatwe podatki” należy klik-
nąć ikonkę „Rozlicz PIT w Pyskowicach”, znajdującą się w serwisie 
www.pyskowice.pl w informacji o programie, umieszczonej wśród 
slajdów na stronie głównej. Zachęcamy do skorzystania z listy lokal-
nych organizacji pożytku publicznego dostępnej w programie i prze-
kazania 1,5 % lokalnym organizacjom, które działają w Pyskowicach 
i pomagają naszym mieszkańcom.

Pamiętaj!
 Nie zapomnij wpisać pyskowickiego adresu zamieszkania w for-

mularzu PIT.
 Nie musisz być zameldowany w Pyskowicach, wystarczy że tu-

taj zamieszkujesz.
 Twój podatek to rozwój miejsca, w którym mieszkasz
 Bądź lokalnym patriotą – rozlicz swój podatek w Pyskowicach.
Podatek zostawiony w Pyskowicach to Twoja cegiełka w budowę 

pomyślności miasta i jego mieszkańców.
(pp)
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Ferie zimowe już za nami. Był to czas 
wypoczynku, relaksu i zabawy. Dla wszyst-
kich dzieci, które z różnych przyczyn spę-
dzały ferie w miejscu zamieszkania, wła-
dze samorządowe przygotowały ciekawy 
program wyjazdów i wycieczek jednodnio-
wych do Istebnej, Żarek, Katowic, Krako-
wa, do kina i teatru.

feRie 2023 z uRzędem

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Pyskowicach przygotował na 
ferie program „Zima jak z bajki”. Znalazły 
się w nim zabawy kreatywne, spotkania z cie-
kawą książką, zajęcia plastyczne, manualne, 
teatrzyk kamishibai, gry planszowe oraz roz-
rywki umysłowe. 

Pierwszy tydzień zainaugurowały zaba-
wy kreatywne „Malowane słowem: Z jak zi-
ma”. Śnieżne krajobrazy ze strof Tadeusza Ku-
biaka dzięki specjalnej technice zostały prze-
transponowane w czarno-białe obrazki. Ga-
leria podwórkowych bałwanków powstała  
z papierowych rolek. Następnego dnia zgodnie 

BiBliofeRie

z hasłem „Zrób to sam” ozdabiano bawełniane 
torby według własnego pomysłu. Na „Leśny 
Jarmark Zimowy” dziecięce ręce „wydzierga-
ły” kolorowe nakrycia głowy dla zajączka – 
bohatera książki „Gdzie masz czapkę?”.

Dni Babci i Dziadka stały się okazją do 
przygotowania miseczki dobrych życzeń  
i kartki metodą scrapbookingu dla wyjątko-
wych w życiu dziecka osób. Kolejną propo-
zycję stanowiła „Przygoda z teatrem kamishi-
bai”. Na kanwie opowieści „Pani Zamieć” za-
poznano uczestników z japońskim teatrem ilu-
stracji, po czym tworzono karty do przedsta-
wienia „Zimowej kołysanki” autorstwa Dianne  

W Istebnej dzieci wzięły udział w kuligu 
oraz uczestniczyły w przejażdżce na kucy-
ku. Zwieńczeniem imprezy był poczęstunek 
w góralskiej chacie i zabawa na śniegu oraz 
zjeżdżanie z górki na „jabłuszkach”. 

W Żarkach dzieci gościły w Muzeum Daw-
nych Rzemiosł w Starym Młynie, w Manufak-
turze Słodyczy Hokus Pokus oraz w Przystani  

Leśniów. Podczas wycieczki brały udział  
w warsztatach wytwarzania słodyczy i pizzy 
z wybranych przez siebie składników.

Podczas wycieczki do Katowic dzieci wzię-
ły udział w warsztatach w Muzeum Śląskim 
oraz uczestniczyły w zajęciach i zabawach  
w Bajce Pana Kleksa.

Niezapomnianych wrażeń dostarczył wy-
jazd do Krakowa, zwłaszcza warsztaty w Ma-
nufakturze Czekolady oraz pobyt w Centrum 
Nauki i Zmysłów.

Zakończeniem każdej, całodniowej wy-
cieczki był upragniony przez dzieci pobyt 
w McDonald’s.

Dużym powodzeniem cieszyły się wyjazdy 
do Multikina w Zabrzu na filmy „Kot w bu-
tach. Ostatnie życzenie” oraz „Mumie”. Cie-
kawym okazał się również spektakl w Teatrze 
Nowym w Zabrzu „Niesamowite przygody 
skarpetek”.

Łącznie w wycieczkach uczestniczyło, 
wraz z opiekunami, 375 osób. Wszystkim do-
rosłym, którzy sprawowali nadzór i opiekę 
wychowawczą, bardzo serdecznie dziękuje-
my. Dzięki ich dużej pomysłowości, odpowie-
dzialności i uprzejmości wszystkie wycieczki 
były ciekawe i udane, a dzieci wróciły z nich 
zdrowe i zadowolone.

Bożena Kikut

White. Jak pomóc ptakom przetrwać zimę po-
święcono zajęcia kreatywne „A nam zimno!”, 
zilustrowane kolażami. Gwiazdozbiorom zi-
mowego nieba przyjrzano się podczas lektu-
ry „Wielkiej Małej Niedźwiedzicy”, co zna-
lazło odzwierciedlenie w pracy plastycznej  
z płatków kosmetycznych i patyczków. Konty-
nuując, śladami Centkiewiczów wyruszono na 
Antarktydę, by przyjrzeć się pracy polarników, 
po czym budowano igloo ze styropianu. 

„Zima w bibliotece” to hasło przewodnie fe-
rii w filii MBP, w czasie których dzieci wyko-
nywały prace różnymi technikami plastycz-
nymi. Malowały muzykę, wycinały bałwanki  
z pianki dekoracyjnej. W Dzień Kubusia Pu-
chatka wykonały postać z puszek, brystolu i bi-
buły marszczonej. Kolejne zajęcia to: „Kwiaty 
dla babci”, „Kwiaty dla Dziadka”, w czasie któ-
rych przygotowały „bukiety” i laurki dla swoich 
bliskich. Drugi tydzień ferii rozpoczął się od za-
jęć „Zimowy decoupage”. Motywem zimowym 
uczestnicy ozdabiali butelki i słoiki. Podczas za-
jęć kreatywnych powstały pingwiny z włóczki, 
a z pomocą taśmy malarskiej i farb oraz bibu-
ły i wody zostały wyczarowane „Drzewa zimą”. 
Najtrudniejszą, a zarazem najbardziej efektow-
ną pracą, był kolaż „Zima w górach”. 

Na zakończenie zorganizowano „Zimo-
wy zawrót głowy” – turniej gier planszowych  
i zręcznościowych.

W zajęciach BIBLIOFERII udział wzięło 
31 dzieci, z internetu i gier komputerowych 
skorzystało 50 osób.

Lidia Kozok, Justyna Augustynowicz
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Ferie już dobiegły końca. Teraz tylko można powspominać ten 
czas. Dzieci, które nie wyjechały poza miasto, mogły skorzystać 
z oferty przygotowanej przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu 
w Pyskowicach. 

Zajęcia obejmowały gry i zabawy animacyjne, warsztaty plastycz-
ne, warsztaty gry w szachy prowadzone przez Janusza Srokę oraz 
warsztaty robienie samolotów halowych. Dzieci spotkały się również 
z Panem PEDRO wspaniałym i wesołym kuglarzem, który nauczył 
żonglowania oraz z panią Asią, niesamowicie zabawną osoba zajmu-
jąca się animacjami dla dzieci. 

O bezpieczeństwie podczas ferii i bezpiecznym poruszaniu się po 
drogach zimą opowiedzieli nam asp. sztab. Artur Szałek – dzielnico-
wy KP Pyskowice oraz mł. asp. Szymon Kołodziej z Wydziału Ruchu 
Drogowego KMP Gliwice. Nie zabrakło także warsztatów ekologicz-
nych poprowadzonych przez ekodoradcę Aleksandrę Ujmę z Urzędu 

feRie zimowe z mokis

Stałą propozycją kulturalną Centrum Wystawienniczego są spo-
tkania w lokalnym Klubie Obieżyświat. 29 stycznia 2023 r. państwo 
Dominika i Artur zabrali gości w wirtualną podróż do Turcji. 

Młodzi małżonkowie, na co dzień aktywni zawodowo – on inży-
nier, ona nauczycielka języka angielskiego – poszukują odskoczni  
i nowych inspiracji do dalszej pracy w podróżach. Przerobionym 
przez siebie kamperem przemierzają świat. Prelekcja była ciekawa, 
wzbogacona o filmy i zdjęcia z podróży, zwłaszcza te wykonane,  
z nurkującego drona. Prowadzący niezwykle sympatyczni i profesjo-
nalni. Zdradzimy, że jeszcze nie raz będziemy ich gościć. Gdzie poja-
dą swoim kamperem w tym roku? Zobaczycie wkrótce. Dziękujemy 
za wspaniałe popołudnie i zapraszamy na kolejne spotkanie.

Pierwszą propozycją Centrum Wystawienniczego w lutym była 
wystawa malarstwa mieszkanki Pyskowic Justyny Dryk „Poszukiwa-
nia”. Zwykle możemy artystkę zobaczyć w jednym z pyskowickich 
laboratoriów, a gdy popołudniami znajduje wolną chwilę, to sięga po 
pędzle i tworzy wyjątkowe obrazy. Pasjonatka szachów. Malowanie 
jest dla niej wędrówką i opowieścią o poszukiwaniu własnego stylu. 
Od najmłodszych lat ma kontakt ze sztuką: szkicowała, tańczyła, ko-
cha muzykę. Mimo, że nie ma wykształcenia artystycznego, a swój 
warsztat doskonali samodzielnie, jej pasja do tworzenia nie pozwala 
o sobie zapomnieć. Dzięki niej może wejść w inny wymiar rzeczy-
wistości: poukładać myśli, wyciszyć się, nabrać dystansu do świata.

Inspiracje czerpie z folkloru, dźwięków natury, ciszy i widoków 
polskiej wsi czy chaosu życia codziennego. Tematyka obrazów to 
przede wszystkim liczne abstrakcje: nieodkryte galaktyki, mroczny 
kosmos, sporo emocji, ale także skupienie na szczegółach. Jej obra-
zy buduje przede wszystkim kolor, z którym nieustannie eksperymen-
tuje i który jest jej znakiem rozpoznawczym. Najważniejszym z nich 

jest złoty, który dodaje szyku i elegancji oraz kontrastuje z pozo-
stałymi, czyli wszystkimi odcieniami zieleni, akwamaryną, a także 
mrocznymi barwami ziemi. Kultura Meksyku otworzyła nowy roz-
dział: fascynację różem i całą paletą wyrazistych gorących kolorów.

Obok koloru istotna jest również faktura płótna: często poprzez 
zastosowanie gipsu, liczne przetarcia, pozorne niedoskonałości. 
Ta gra kolorystyką i fakturą jest możliwa dzięki zastosowaniu farb 
akrylowych rozprowadzanych klasycznie pędzlami, a także szpa-
chelkami, gąbeczkami, dłońmi. Wszystkie obrazy maluje akrylami 
na płótnie malarskim. Wciąż poszukuje własnego stylu. 

Prace można oglądać w Centrum Wystawienniczym do 1 marca, 
do czego serdecznie zapraszamy. 

Bożena Jarząbek, Centrum Wystawiennicze

Miejskiego w Pyskowicach. Warsztaty były prowadzone w ramach 
programu „Śląskie. Przywracamy błękit”. 

W programie znalazły się również wycieczki. W pierwszym tygo-
dniu odwiedziliśmy FUNZEUM w Gliwicach. W drugim w pizzerii 
„Pod drewnianym bocianem” w Gliwicach odbyły się warsztaty z ro-
bienia pizzy, a zaraz po nich dzieci mogły się wyszaleć na placu za-
baw „Dżungla”.

Równolegle odbyły się warsztaty dla dzieci z niepełnosprawno-
ściami w ramach otrzymanego grantu „Kultura bez barier, szan-
są na zwiększenie dostępności zasobów i oferty kulturalnej Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach dla osób ze 
szczególnymi potrzebami i poszerzenie grupy odbiorców usług 
kulturalnych”.

Zapraszamy do fotorelacji na stronie www.mokis.pyskowice.pl
Agata Sitarek, MOKiS

luty w ceNtRum wystawieNNiczym
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Urząd Stanu Cywilnego prosi pary obchodzące jubileusz 50 
bądź 60 lat po ślubie i wyrażające wolę uhonorowania medalem 
Za Długoletnia Pożycie Małżeńskie nadawanym przez Prezyden-

zaPRaszamy „złote” PaRy
ta RP, aby zgłaszały się do USC telefonicznie (32 332 60 08) bądź 
osobiście. 

(pp)

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w wieku 50-69 lat 
na bezpłatne badania mammograficzne finansowane przez NFZ  
w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badania można wy-
konać w dowolnej lokalizacji, niezależnie od miejsca zamieszka-
nia i bez skierowania lekarskiego. Ale specjalnie dla mieszkanek 
Pyskowic mammobus pojawi się 2 marca na parkingu przy Miej-
skim Ośrodku Kultury i Sportu.

W ramach programu NFZ do badania uprawnione są panie od 
50 do 69 lat, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warun-
ków:
 nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 mie-

sięcy, 
 są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u matki, siostry lub cór-

ki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku 
poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisem-
ne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 
12 miesięcy. 

Rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44, 22 338 19 60 lub poprzez for-
mularz na www.mammo.pl.

(pp)

Do Dziennego Domu „Senior+” trafiły cztery nowoczesne, 
dobrze wyposażone laptopy. Zakup sprzętu miasto sfinansowało 
z dotacji pozyskanej w konkursie Ministra Cyfryzacji.

Laptopy będą służyć podniesieniu poziomu kompetencji cy-
frowych podopiecznych ośrodka. Nowy sprzęt podniesie atrak-
cyjność oferty DD „Senior+” o zajęcia komputerowe. Uczest-
nicy będą mogli się przekonać jakie możliwości daje inter-
net, np. w zakresie poszerzania wiedzy, rozrywki, dostępno-
ści usług.

Laptopy kosztowały 20 000 zł, a wydatek w całości pokryła 
wspomniana na wstępie pomoc państwa.

(pp)

cyfRowy seNioR

Od lutego 2023 r. następuje zmiana sposobu prowadzenia 
dyżurów przez członków Rady Seniorów Miasta Pyskowice. 
Będą je pełnić w każdy pierwszy czwartek miesiąca w Biblio-
tece Miejskiej w Pyskowicach w godzinach od 16.00 do godz. 
17.00.
 02.02.2023 r. – Anna Golik, Regina Pocześniok 

Rada seNioRów miasta Pyskowice czeka Na mieszkańców
 02.03.2023 r. – Stanisława Kwolek, Jan Sadkowski 
 06.04.2023 r. – Bożena Nowak, Danuta Bronkowska 
 04.05.2023 r. – Ludomira Bytnar, Teresa Gorczyca 
 01.06.2023 r. – Danuta Sąsiadek, Stanisława Kwolek.

(pp)

2 maRca mammoBus PRzyjedzie do Pyskowic



11 Przegląd Pyskowicki • nr 2 (316) • luty 2023

Informacje z pierwszej ręki.

Z nami Pyskowice nie mają tajemnic.

gazeta@pyskowice.pl
32 322 60 63



12 Przegląd Pyskowicki • nr 2 (316) • luty 2023


