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Będą jedno-, dwu- i trzypokojowe. Każ-
de w „białym” wykończeniu i z własnym 
ogrzewaniem. Te największe będą miały dwa  

Emilia, Julia i Zuzanna to najczęściej wy-
bierane imiona w ubiegłym roku w naszym 
mieście – informuje Urząd Stanu Cywilnego 
w Pyskowicach. Wśród chłopców najwięcej 
przyszło na świat Jakubów, Filipów i Janów. 
Dla wszystkich nowo narodzonych miesz-

dokończenie na s. 5

MAMY PAKIETY POWITALNE  
DLA NOWO NARODZONYCH PYSKOWICZAN

NOWA SZANSA NA WŁASNE M

poziomy. Pierwsi lokatorzy będą mogli się 
wprowadzić w III kwartale 2022 r. Powsta-
ną w nowym budynku TBS, który zostanie 

zrealizowany na mocy umowy podpisanej 
przez burmistrza Pyskowic 29 grudnia ub. r.

dokończenie na s. 5

kańców Pyskowic samorząd przygotował 
niespodziankę – pakiety powitalne.

„Kochany Nowy Mieszkańcu Pyskowic! 
Jest nam niezwykle miło powitać Cię na świe-
cie – i w naszym mieście. Mamy nadzieję, że 
znajdziesz tutaj swoje miejsce na Ziemi” – wi-

tamy w gronie pyskowiczan każdego nowe-
go malucha z naszego miasta. Pod życzenia-
mi dla niego i rodziców podpisali się w imie-
niu samorządu Jolanta Drozd, Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej w Pyskowicach oraz Adam 
Wójcik, Burmistrz Miasta Pyskowice.
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Pod koniec ubiegłego roku Rada Miejska w Pyskowicach przyjęła plan 
finansowy miasta na 2021 r. Zaplanowano 97 298 563,26 zł dochodów  
i o 4 459 722,52 zł większe wydatki. Niedobór zostanie wyrównany nad-
wyżką budżetową. Przy skromniejszych wpływach niż zwykle, spowodo-
wanych epidemią koronawirusa, znajdą się jednak również środki na rozwój.

Na inwestycje przewidziano kwotę 6 011 654,49 zł Listę otwierają 
przedsięwzięcia wieloletnie. Największą z nich jest rewitalizacja daw-
nego dworca kolejowego Pyskowic i stworzenie w odnowionym bu-
dynku „Stacji kultury”. W najbliższych 12. miesiącach nastąpi rów-
nież kontynuacja prac związanych z modernizacją sieci ciepłowniczej 
w centrum miasta oraz przebudową odcinka ul. Powstańców Śląskich 
od skrzyżowania z obwodnicą miejską. 

Nie zabraknie zadań zmierzających do unowocześnienia infrastruk-
tury ulicznej. Plany zakładają modernizację dalszych odcinków dróg 

BUDŻET 2021. PYSKOWICE W DOBIE EPIDEMII DALEJ INWESTUJĄ
i chodników, budowę nowych oraz rozwijanie sieci oświetlenia ulicz-
nego. Na szczególną uwagę zasługuje modernizacja skateparku, budo-
wa nawierzchni ul. Czeremchy oraz uruchomienie kolejnej toalety pół-
automatycznej, tym razem w ogródku jordanowskim. Nie do poznania 
zmieni się otoczenie siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu.  
W rejonie ulic Wyszyńskiego i Nowej powstaną m.in. nowe miejsca 
parkingowe i skwer muzyczny. 

Zaplanowane w budżecie miasta Pyskowice nakłady na inwestycje 
stanowi blisko 6 proc. ogółu wydatków. Warto zaznaczyć, że ten po-
ziom udało się osiągnąć przy znaczącym spadku wpływów, związanym 
z konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19. 

Plan finansowy radni przyjęli na sesji 10 grudnia ub. r. bez głosów 
sprzeciwu. Piętnastu na czternastu było „za”.

(pp)

Szanowni Mieszkańcy,
przełom roku skłania do podsumowań, 

tego co nas spotkało w minionych dwuna-
stu miesiącach. Był to dla nas wszystkich, 
nawiązując do słów poetki „tyle wiemy  
o sobie, ile nas sprawdzono” – wielki test. 
Oprócz wielu trudnych sytuacji nie zabra-
kło bowiem budujących przykładów nad-
zwyczajnej ludzkiej solidarności i życz-
liwości. Przeczytacie Państwo o nich  
w dalszej części mojego wprowadzenia. 
Ale na początek – zachęcam do lektury 
najnowszego numeru „Przeglądu”.

„Pyskowice – dobrze tu mieszkać”. Z myślą o tych, którzy już do-
brze o tym wiedzą, bo znaleźli tutaj swoje miejsce na Ziemi i o tych, 
którzy dopiero myślą o przeprowadzce do nas, samorząd zaplanował 
nową inwestycję mieszkaniową. W nowym budynku przy ul. Ponia-
towskiego czekać będą 22 lokale. Przygotowaliśmy też coś specjalne-
go dla nowo narodzonych pyskowiczan. O pakiecie powitalnym i no-
wej szansie na własne M informujemy na stronach 1 i 5.

W nowy rok wkraczamy z nowym budżetem. Mimo trudności spo-
wodowanych epidemią, które przekładają się również na finanse gmi-
ny, nie schodzimy ze ścieżki rozwoju. O zaplanowanych inwestycjach 
przeczytacie Państwo na s. 2. Jedna z nich zaczyna właśnie nabierać 
rozpędu – ruszają prace przy rewitalizacji dawnego dworca Pyskowice 
pod kątem działalności instytucji „Stacja kultury” (więcej na s. 7) . Na 
s. 3 znajdziecie zaś analizę wydatków autorstwa Jolanty Drozd, prze-
wodniczącej Rady Miejskiej w Pyskowicach. 

Gorąco polecam wywiad z Ludwikiem Błyszczakiem, pisarzem i po-
etą z Pyskowic, niezwykłym człowiekiem, laureat ogólnopolskiej na-
grody „Mr. Disabled”. W fascynujący sposób opowiada o Pyskowicach 
lat swojego dzieciństwa, swojej twórczości oraz pokonywaniu przez 
„ducha” – ograniczeń ciała. 

W tym numerze debiutuje nowa rubryka „Aktualności OPS”, którą 
wypełniać będą informacje dotyczące polityki senioralnej oraz pomocy 
najbardziej potrzebującym (s. 9). A na zakończenie stałe działy – kultu-
ra i oświata. O tym, że w obu tych dziedzinach, życie, mimo koronawi-
rusa, wciąż kwitnie, można przeczytać na stronach 9 – 11. 

Wracając do ubiegłego roku i zdarzeń, które zasługują na naszą pa-
mięć. Na wstępie nie mogę nie wspomnieć o wspaniałej akcji szycia ma-
seczek. Dziękuję za nią mieszkankom i mieszkańcom – bo i mężczyź-
ni szyli. Były to nie tylko osoby z Pyskowic, ale i spoza naszego miasta. 
Wśród nich Marzena Konieczna, Wioletta Łaszek, Katarzyna Bączkow-
ska, Teresa Kalisz, Elżbieta Krajewska, Daria Minorczyk, Ewa Przybyła, 
Anna Bąk, Marta Podgórska, Angelika Drozd, Ewa Hajduk, Monika Ma-
zur, Sonia Motyka, Maciej Mazur, Anna Puchała, Katarzyna Parchańska, 
Anna Piwowar, Józefa Orda, Zofia Sklorz, Lucyna Kolasa. 

Składam serdeczne podziękowania im i wszystkim nie wymienio-
nym z nazwiska. To dzięki ich pracy do pyskowiczan trafiło kilka ty-
sięcy maseczek.

Zapamiętamy też wielkie zaangażowanie pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej, którzy w tym trudnym czasie nieśli pomoc. Ich 
głos w słuchawce telefonu był głosem nadziei dla wielu mieszkańców 
w kwarantannie. Dostarczali posiłki, zakupy, starali się uspokajać sy-
tuację i łagodzić stres związany z izolacją. 

Koniecznie muszę też podziękować naszym organizacjom pozarzą-
dowym i wolontariuszom za nieocenioną pomoc jaką się dzielili z na-
mi wszystkimi. Dziękuję za telefon dla seniorów, dziękuję za zakupy, 
dziękuję za dbałość o najstarszych, dziękuję za wyprowadzanie zwie-
rzaków i chęć niesienia wsparcia każdemu i o każdej porze. Jeżeli bo-
wiem sercem miasta są jego mieszkańcy, to tlenem – ich zaangażowa-
nie i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. 

Podsumowując miniony rok, nie sposób nie przywołać strażników 
miejskich, których działania w wielu sytuacjach były nieocenione. 
Dziękuję za upominanie, apele, bliski kontakt z mieszkańcami, za za-
angażowanie zawsze i wszędzie.

Podziękowania należą się też nauczycielom z przedszkoli i szkół oraz 
„ciociom” ze żłobka. Udowodnili, że jest coś ważniejszego niż strach 
o siebie i bliskich. To odpowiedzialność za innych, którą kierowali się, 
gdy nie zamykali placówek i witali w ich progach dzieci z uśmiechem. 

Dziękuję nauczycielom za to, że w tak trudnym czasie potrafili odna-
leźć się w rzeczywistości edukacji zdalnej, że szybko wyłapywali i po-
prawiali niedoskonałości, że starali się działać, tak aby Państwa dzieci 
najmniej jak to tylko możliwe odczuwały skutki nauczania na odległość.

Składam wyrazy uznania urzędnikom, że potrafili i chcieli pracować 
przy otwartych drzwiach, że nie zamknęli się w biurach i że codziennie 
starali się pracować dla Państwa. 

Dziękuję również pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miej-
skiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz wszystkich miejskich jednostek. 
Warto również zauważyć gest pyskowickich radnych, którzy postanowi-
li obniżyć o połowę wysokość swoich diet. Dali tym samym wyraz od-
powiedzialności za stan gminy i solidaryzmu z działaniami miasta w za-
kresie przeciwdziałania gospodarczym i społecznym skutkom epidemii.

Nie można też pominąć przedsiębiorców, którzy byli dla innych 
wzorem społecznej wrażliwości. Przykłady wielkoduszności spotkały 
nas ze strony firm: P.A. Nova i Cadvision, Dom100.eu, Expres Rolety 
– Andrzej Caparczyk, Schoeller Allibert, Passiflora, Eskulap. To za ich 
sprawą do pyskowiczan trafił sprzęt komputerowy do nauki zdalnej, 
przyłbice, środki dezynfekcyjne. Składam im wszystkim podziękowa-
nia za to, że w trudnych czasach nie zapomnieli o innych i podejmowa-
li inicjatywy na rzecz dobra nas wszystkich. 

Jednocześnie w bilansie za 2020 r. nie może zabraknąć miejsca dla dwóch 
największych zrealizowanych inwestycji. Obie mają znaczenie historycz-
ne, choć z różnych względów. Doprowadzenie do finału rekultywacji skła-
dowiska odpadów w Zaolszanach i jego ostateczne wyłączenie z eksploata-
cji to symboliczne zamknięcie rozgrzebanej sprawy z przeszłości. Z kolei 
oddanie ul. Lokalnej, komunikacyjnej aorty północnej części Pyskowic, to 
otwarcie, jestem o tym przekonany, nowego etapu rozwoju miasta. 

Kończąc, tradycyjnie życzę Państwu dużo zdrowia. Uważajcie na siebie! 
Adam Wójcik – Burmistrz Miasta Pyskowice
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
Ostatnia w ubiegłym roku sesja rady 

miejskiej odbyła się 10 grudnia 2020 roku. 
Zwykle w ostatnim miesiącu roku uchwa-
la się budżet na rok następny. Tak było  
i tym razem. Przed uchwaleniem bu-
dżetu rada zatwierdziła projekt uchwały  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej na na lata 2021-2027 – dokument będący w ścisłym związku z 
budżetem, zawierający spis przedsięwzięć i inwestycji, których realiza-
cja trwa dłużej niż rok. Pokazuje wyliczenia szeregu wskaźników, któ-
re muszą spełnić wymogi ustawy o finansach publicznych. Oddaje re-
lacje między dochodami i wydatkami bieżącymi oraz inwestycyjnymi.

Budżet na 2021 rok jest budżetem trudnym, w którym widać konse-
kwencje pandemii. Ustalono dochody budżetu miasta w łącznej kwo-
cie 97 298 563,26 zł w tym między innymi:

- z gospodarki mieszkaniowej (czynsze za mieszkania komunalne, 
wpływy ze sprzedaży mienia ) – 12 715 900,29 zł,

- z dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek 
(udziały w podatku dochodowym podatku od nieruchomości środ-
ków transportowych) – 35 495 483,00 zł,

- z części oświatowej subwencji – 13 103 724,00 zł,
- z polityki prorodzinnej (dotacja z budżetu państwa na wypłatę 

500+, świadczeń z programu „Dobry start”, świadczeń rodzinnych  
i alimentacyjnych) – 22 606 314,00 zł,

Ustalano wydatki miasta w łącznej kwocie 101 758 285,78 zł, m.in. 
na: lokalny transport zbiorowy - 1 318 122,00 zł, drogi publiczne po-
wiatowe – 405 268,40 zł, drogi publiczne gminne – 1 252 022,50 zł. 
Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydamy (utrzymanie 
budynków komunalnych, termomodernizacja budynku dworca PKP) 
9 331 409,50 zł. Administracja publiczna kosztować będzie 11 505 
140,20 zł, a oświata i wychowanie (utrzymanie szkół i przedszkoli, 
wynagrodzenia nauczycieli) to wydatek 28 697 967,98 zł. Na pomoc 
społeczną wydatkujemy 5 601 772,21 zł.

W dziale rodzina wydamy 24 544 162,00 zł, w tym na świadczenie wy-
chowawcze (500+) 16 870 655,00 zł. Świadczenia rodzinne, świadczenie 
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego to 4 899 353,00 zł, a utrzymanie 
żłobka oraz wynagrodzenia pracowników to wydatek 1 407 388,00 zł.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydamy 9 826 
458,00 zł, a na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2 720 
370,00 zł, z czego MOKiS otrzyma 1 762 600,00 zł a biblioteka 932 
770,00 zł. Obiekty sportowe kosztować będą 862 685,00 zł a dotacje 
na zadania realizowane przez kluby sportowe to 150 000,00 zł.

Na posiedzeniu rada zapoznała się ze sporządzoną przez burmistrza in-
formacją o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Pyskowice 
w roku 2019/2020. Dokument pokazuje to co działo się w naszych szko-
łach i przedszkolach w roku jakiego do tej pory nie było. Komisja Eduka-
cji, Kultury i Sportu pozytywnie oceniła przygotowaną informację.

Rada rozpatrzyła i podjęła uchwały w sprawach:
1. zwolnień od podatku od nieruchomości, nieruchomości zajętych na 

wykonywanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych;
2. „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”;
3. „przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice” – konieczność 
fragmentarycznych zmian studium wynika z wniosku inwestora i do-
tyczy terenów komercyjnych w południowej części miasta;

4. przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska 
Gminy Pyskowice” za lata 2018-2019 – raport pokazuje przedsięwzięcia 
realizowane w celu poprawy stanu środowiska we wszystkich aspektach;

5. zmiany uchwały nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Pyskowi-
cach z dnia 29 stycznia 2020 r. oraz uchwały nr XVII/156/2020 Ra-
dy Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. - określono 
wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od jednego 
mieszkańca na 34,80 zł miesięcznie przy zbiórce selektywnej;

6. zmiany uchwały nr XXVIII/221/2013 Rady Miejskiej w Pyskowi-
cach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za po-
byt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Miej-
skim Żłobku w Pyskowicach – kwota opłaty za pobyt została ustalona na 
2,30 zł za godzinę przy 10 godzinnym pobycie oraz maksymalnie 9 zł za 
wyżywienie. Stawki nie były zmieniane od 2013 roku. Aktualne opłaty 
ponoszone przez rodziców dzieci wynoszą około 250,00 zł miesięcznie, 
natomiast miesięczny koszt pobytu dziecka wynosi około 1065,00 zł;

7. określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania re-
krutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gmi-
nę Pyskowice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów – zaistniała konieczność uzupełnienia formy zatrudnienia 
rodzica o przypadek prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz potrze-
ba wprowadzenia dodatkowego kryterium – zatrudnienia jednego ro-
dzica, wspólnie wychowującego dziecko; 

8. „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Gminy Pyskowice na lata 2021-2026” – głównym zadaniem strate-
gii stworzenie platformy współpracy wszystkich partnerów z obszaru 
polityki społecznej na rzecz wyrównanie szans mieszkańców;

9. „Lokalnego Programu Pomocy Społecznej Gminy Pyskowice na 
lata 2021-2024” – program jest dokumentem określającym zakres i for-
mę realizacji zadań wymienionych w ustawie o pomocy społecznej,

10. określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Pyskowicach oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania;

11. wyrażenia zgody na zbycie lokalu gospodarczego znajdującego 
się w nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego nr 35-37;

12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na 
czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata – spis nieruchomości, które bę-
dą oddane w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcom;

13. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej przy ul. 
Czechowickiej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego działka jest przeznaczona pod tereny zabudowy usługowej;

14. dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r. – dokonano roz-
liczeń środków zewnętrznych na termomodernizacje w placówkach 
oświatowych, 126000,00 zł – środki przeznaczone zostaną na pokry-
cie kosztów związanych z utrzymaniem lokalowego zasobu gminy, 
97000,00 zł – środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzy-
mania mieszkańców umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej, 
25000,00 zł – środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzy-
mania oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta;

15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 – 
dokonano zmian wynikających z przesunięć w budżecie oraz zmiany 
zapisów w przedsięwzięciach do realizacji;

16. rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie Młodzi Ak-
tywni Gliwice, uwzględnia wniosek w sprawie utworzenia Młodzie-
żowej Rady w Pyskowicach, 16. rozpatrzenia petycji – nie uwzględ-
niono petycji mieszkańców Pyskowic w sprawie obniżenia opłaty 
rocznej za umieszczenie w drodze publicznej urządzeń infrastruktury 
technicznej nie związanej z drogą (wodno-kanalizacyjna, deszczowa);

17. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów stałych ko-
misji Rady na rok 2021.

Ze wszystkimi projektami uchwał wraz z uzasadnieniami można 
zapoznać się na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce Rada Miejska.

Jolanta Drozd, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyskowicach
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Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w pierwszych dniach lu-
tego Urząd Miejski w Pyskowicach rozpocznie doręczanie decyzji 
podatkowych na rok 2021 poprzez pracowników urzędu, a także po-
przez Pocztę Polską. 

Pracownicy dostarczą decyzje z zachowaniem odpowiednich 
wymogów sanitarnych. Prosimy również odbiorców o zacho-

STARTUJE DORĘCZANIE DECYZJI PODATKOWYCH
wanie niezbędnego reżimu sanitarnego oraz o podpisywanie po-
twierdzeń – w ramach możliwości – własnymi środkami piśmien-
niczymi.

W przypadku przebywania w izolacji lub na kwarantannie – pro-
simy o poinformowanie o tym fakcie osobę dostarczającą decyzje.

(pp)

SENIORZE  
RUSZYŁA AKCJA SZCZEPIEń PRZECIWKO COvID 19
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Czterokondygnacyjny obiekt pojawi się przy ul. Poniatowskie-
go. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie 22 mieszkań 
oraz osiem wydzielonych stanowisk garażowych na poziomie 
piwnic. Dostępne będą lokale jedno, dwu i trzy-pokojowe w me-
trażach od 37,30 m2 do 78,40 m2. Każde z nich posiadać będzie 
panele w pokojach, płytki w kuchni i łazience, podstawowe sani-
tariaty (tj. wanna/prysznic, umywalka, toaleta), ogrzewanie gazo-
we – piec dwufunkcyjny, a te usytuowane na III piętrze zaprojek-
towane zostały jako dwupoziomowe. 

Umowy w sprawie realizacji budynku zostały podpisane 29 grud-
nia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach. Stronami inwesty-
cji są gmina Pyskowice i spółka Międzygminne TBS Sp. z o.o. oraz 
firma k. F BUD z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim jako wykonawca. 
Planowany termin zakończenia prac to III kwartał 2022 r.

Mieszkania powstaną w systemie TBS. Oznacza to, że wymaga-
ny jest udział w kosztach w wysokości 21% wartości wybudowania 

Pakiety powitalne to nowość wprowadzona wraz z rozpoczyna-
jącym się rokiem. Oprócz kartki z życzeniami i akwarelą autorstwa 
Grzegorza Chudego dla każdego dziecka urodzonego po 31 grudnia 
2020 mamy też kocyki z logo naszego miasta.

Pakiety czekają w USC i są wydawane przy rejestracji urodze-
nia, dokonanej także online. Mogą je również odbierać rodzice 
zameldowani w Pyskowicach, których dziecko przyszło na świat 
w innym szpitalu niż w Pyskowicach. W takich przypadkach – 
w związku z sytuacją epidemiczną – odbiór będzie możliwy po 
wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu w Wydziale 
Kultury i Promocji (tel. 32 332 60 66, 32 332 60 63). Upominek 
będzie czekać w Biurze Obsługi Interesanta. Prosimy o zabranie 

W ostatnich dniach ubiegłego roku, 22 grudnia, samorząd za-
kończył realizację remontu chodników w rejonie ul. Braci Pisko  
i ul. Szpitalnej. Zadanie kosztowało blisko 33 tys. zł, a wykonaw-
cą była Firma Usługowo – Handlowa Andrzej Morys z Wiśnicza.

W ramach przedsięwzięcia powstało 185 m2 nawierzchni chodni-
ków z betonowej kostki brukowej wraz z obrzeżami. Pojawiły się 
również nowe krawężniki od strony jezdni o łącznej długości 115 mb. 
Wartość robót to 32 995,98 zł brutto.

Zadanie zostało zrealizowane przy okazji inicjatywy Spółdzielni 
Mieszkaniowej Łabędy, która wykonywała na swoim terenie remont 
ciągów pieszych. (pp)

NOWE CHODNIKI  
W REJONIE ULIC BRACI  

PISKO I SZPITALNEJ

NOWA SZANSA NA WŁASNE Mdokończenie ze str. 1
mieszkania, która szacowana jest na 5 402,80 zł za m2 (partycypacja 
zwracana jest do 12 m-cy od zdania mieszkania) oraz kaucja zabez-
pieczająca w wysokości 12-krotności czynszu (przewidywana wyso-
kość 12,50 zł/m2). Warunkiem otrzymania kluczy jest również brak 
tytułu prawnego do innego lokalu w momencie podpisywania umo-
wy najmu oraz w trakcie zamieszkiwania.

Szczegółowe informacje dotyczące mieszkań i warunków wynaj-
mu dostępne są na stronie http://www.mtbstg.pl/aktualnosci/223/
szczegolowa_informacja_dotyczaca_mieszkan_na_wynajem_w_py-
skowicach_przy_ul._poniatowskiego, a wzory dokumentów na stro-
nie http://www.mtbstg.pl/mtbs/27/wzory_dokumentow.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z koordynatorem 
(telefon 505 810 363, e-mail najem.lokali@mtbstg.pl) lub z sekreta-
riatem (32 380 90 06, sekretariat@mtbstg.pl).

(pp)

dokończenie ze str. 1

MAMY PAKIETY POWITALNE  
DLA NOWO NARODZONYCH PYSKOWICZAN

ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzają-
cego zamieszkiwanie na terenie naszego miasta oraz aktu urodze-
nia dziecka.

Upominki przygotowaliśmy dla każdego z nowo narodzonych 
mieszkańców naszego miasta. W ubiegłym roku 102. z nich powita-
ło świat w szpitalu w Pyskowicach. Jak podaje USC rodzice najchęt-
niej dla dziewczynek wybierali imiona Emilia, Julia i Zuzanna, a dla 
chłopców Jakub, Filip i Jan.

Warto zaznaczyć, że od jakiegoś czasu niespodziankami witamy 
również każdego, kto sprowadzi się do Pyskowic. Dla nowych, do-
rosłych mieszkańców mamy mapę naszego miasta i inne gadżety.

(pp)

LAURY  
ZA  

EKOPROJEKT

Miło nam poinformować o zwycięstwie w konkursie Starostwa 
Powiatowego w Gliwicach „Powiat Przyjazny Środowisku”. Dy-
plom, statuetkę i pierwsze miejsce zdobył projekt „Sadzimy drzewa, 
oszczędzamy wodę, bo kochamy przyrodę”, zrealizowany w Przed-
szkolu nr 1 przy ul. Oświęcimskiej. Projekt polegał na nasadzeniu 
drzew tlenowych oraz wymianie spłuczek na wodnooszczędne.

(pp)

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

Biuro Kredytowe Fines
44-120 Pyskowice Szopena 1

Tel. 792 241 130
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ZNANI ZNAD DRAMY

- Zacznijmy od cielesności. Zna Pan film „Motyl i skafander”  
o sławnym redaktorze, którego nieszczęśliwy wypadek zamknął  
w gorsecie swojego, sparaliżowanego całkowicie ciała, pozostawia-
jąc jasność i sprawność umysłu? Czuje się Pan podobnie?

- Dzieło Juliana Schnabla oglądałem i nawet w roku 2011 na forum 
kanału Ale kino napisałem recenzję poświęconą tej niezwykłej filmo-
wej opowieści. Jej bohater, Jeana-Dominique Bauby, będąc bardzo ak-
tywnym społecznie i zawodowo czterdziestoparolatkiem doznał udaru 
mózgu i odtąd mógł się porozumiewać z innymi ludźmi tylko mrugając 
lewym okiem. To nader krańcowy rodzaj uwięzienia w ciele. Moja nie-
pełnosprawność jest znacząco inna, nie tak drastycznie dotkliwa, jednak 
i ja odczuwam ją jako zamknięcie ducha w cielesności. Każdy przypa-
dek porażenia mózgowego wywołanego okołoporodowym niedotlenie-
niem jest inny. Również u mnie rezultaty takiego porażenia są specy-
ficzne. Przede wszystkim mam znaczne ograniczenia w sprawności ru-
chowej, zwłaszcza rąk, co skutkuje rozmaitą zależnością od pomocy 
drugiej osoby, ale także nie mogę polegać na komunikacji niewerbal-
nej – na odpowiednich, tzn. takich jakich bym chciał, gestach ciała, dło-
ni, na mimice twarzy, intonacji głosu. Ten pozasłowny język w moim 
przypadku przekazuje wbrew mojej woli błędne informacje. A ludzie są 
na ogół wzrokowcami: oceniają kogoś innego i tworzą sobie o nim wy-
obrażenie na podstawie tego, jak ten ktoś wygląda, jaki ma wyraz twa-
rzy, oczu, ust, w jaki sposób się porusza i mówi. Dlatego jestem czło-
wiekiem trudnym do prawdziwego poznania w bezpośrednim spotka-
niu. Potrzeba wyjątkowego spojrzenia – patrzenia sercem – żeby omi-
nąć całą tę zasłonę ciała i rozpoznać prawdziwe zarysy duszy. No i na 
szczęście jest jeszcze moja najbardziej ludzka moc, dla której podobna 
zasłona nic nie znaczy – moc pisanego i mówionego słowa.

- Jest Pan mieszkańcem Pyskowic, z racji choroby niemal więź-
niem czterech ścian, a można powiedzieć, że jednocześnie obywate-
lem świata. Ma Pan swoje konto na Facebooku, prywatną stronę in-
ternetową, udziela się w dyskusjach na wirtualnych forach. Czym 
dla Pana jest Internet?

- Internet ma dla mnie podwójną, bezcenną wartość. Po pierwsze – 
jest platformą umożliwiającą naprawdę wolne spotkania z innymi ludź-
mi. Wprawdzie nic nie zastąpi realnych spotkań twarzą w twarz, ale – jak 
pisałem wcześniej – rodzaj mojej niepełnosprawności sprawia, że spo-
tkanie takie bywa trudne, wymaga wyjątkowej inteligencji empatycznej 
u osoby, która mnie spotyka. Natomiast w Internecie problemy w komu-
nikacji wynikające z cielesności przestają mieć znaczenie. Tutaj liczy 
się sam intelekt, samo swobodne spotkanie jednej duchowej obecności  
z drugą poprzez iskrę słowa, spotkanie nie w realu, ale najzupełniej re-
alne, bo odbywające się w czasie rzeczywistym bądź z niewielkim cza-
sowym przesunięciem. I paradoksalnie: jeśli osoby pełnosprawne często 
lubią w internetowej sieci kamuflować swoją prawdziwą tożsamość, to 
ludzie tacy jak ja cieszą się, że nareszcie mogą dzięki tejże sieci poka-
zać siebie takimi, jakimi są naprawdę. Ponadto w Internecie znika pro-
blem odległości: mogę w tej samej chwili rozmawiać i z sąsiadem z dru-
giej klatki, i z przyjaciółką mieszkającą w Argentynie czy w Australii.

Po drugie – Internet to przeogromna skarbnica informacji. Jednak jesz-
cze zanim ją odkryłem, miałem to szczęście, że moi licealni profesorowie 
przekazali mi nie tylko fundament z solidnej, wszechstronnej wiedzy, ale 
także coś równie cennego: umiejętność korzystania z tej wiedzy i samo-
dzielnego zdobywania następnych jej szczebli. Dlatego, gdy płynę przez 
internetowy ocean wiadomości, staram się omijać ławice informacyjnych 
śmieci oraz niebezpieczne mielizny przekłamań i zwyczajnych kłamstw, 
a kiedy już dopłynę do jakiejś rzetelnej biblioteki, umiem się zoriento-

Wybitni naukowcy, sportowcy, artyści, ludzie kultury. Za sprawą ich 
osiągnięć robi się głośniej o Pyskowicach. Mieszkają u nas, a zdarza się, 
że są bardziej rozpoznawalni gdzie indziej. Najwyższy czas nadrobić tą 
zaległość. W cyklu „Znani znad Dramy” prezentujemy mieszkańców, 
których dokonania rozsławiają nasze miasto. Dzisiaj Ludwik Błysz-
czak, pisarz i poeta z Pyskowic, laureat ogólnopolskiej nagrody „Mr. 
Disabled” w kategorii kultura i sztuka. Pan Ludwik dotknięty jest skut-

kami okołoporodowego porażenia mózgowe-
go. Nie przeszkadza mu to być bardzo twór-
czym. Publikuje w wielu czasopismach m.in. 
w „Zorzy”, „Gościu Niedzielnym”, „Wiado-
mościach Powiatu Gliwickiego”, autor sce-
nariuszy filmów krótkometrażowych w Ama-
torskim Klubie Filmowym „Jaś” w Pyskowi-
cach. Swoje myśli i odczucia przelewa na pa-
pier pisząc lewą dłonią na specjalnej klawia-
turze, a myszkę obsługuje stopą.

wać, jaką szufladę z wiedzą otworzyć albo do jakiej półki z wiadomo-
ściami sięgnąć. Od zawsze lubię mieć wokół siebie wszystko poukłada-
ne – którą to skłonność ewidentnie odziedziczyłem po ukochanym tacie –  
i poza fascynacją mocą słowa lubię także matematyczne uporządkowa-
nie i dokładność, nic zatem dziwnego, że od początku mojej przygody 
z Internetem – która zaczęła się dopiero gdy byłem już trzydziestopa-
rolatkiem – zainteresowało mnie to, czego w dotychczasowym, oficjal-
nym kształceniu nie doświadczyłem, mianowicie wiedza informatyczna, 
zwłaszcza ta dotycząca przekazywania tekstów. Podążywszy za głosem 
tej wiedzy, poznałem od podstaw m.in. język HTML, co pozwoliło mi 
stworzyć w każdym szczególe swoją autorską stronę internetową. Dużą 
satysfakcję daje mi również poznawanie składania tekstu w systemie La-
TeX oraz odkrywanie matematycznego wszechświata fraktali, o czym za-
pewne już Pan wie, poznawszy to, co na tej mojej stronie udostępniam.

- Z informacji na Pana stronie można się dowiedzieć, że zaczął 
Pan pisać w wieku 16 lat. Nagle przyszło natchnienie, czy zadzia-
łał inny impuls?

- Zadziałał niezwykły podarunek od chrzestnego ojca – pamiętająca 
pewnie lata trzydzieste ubiegłego wieku maszyna do pisania marki Na-
umann-Ideal. To dzięki niej mogłem nareszcie – palcami stóp – zapisy-
wać pierwsze opowiadania i wiersze. Co prawda już przedtem pisałem 
lewą ręką za pomocą długopisu albo grubego stolarskiego ołówka w ze-
szytach A4 i to tylko wtedy, gdy siadałem na podłogę, ale było to tak po-
wolne i męczące, że w praktyce nieprzydatne do zapisywania dłuższych 
tekstów. Dopiero maszyna pozwoliła mi wkroczyć na ścieżkę pierwszych 
literackich prób i umożliwiła stopniowe wprawianie się w sztukę pisa-
nia. A co do natchnień… Miałem je od wczesnego dzieciństwa. Wyła-
niały się razem z pierwszymi marzeniami, zamyśleniami nad światem, 
ludźmi, nad niezwykłością przyrody, razem z pierwszymi zauroczeniami, 
miłościami, spotkaniami i tęsknotami, a naprawdę: nie pamiętam chwili,  
w której nie byłbym w kimś zakochany. Bezcenne w tych natchnieniach 
były – i są takimi do dzisiaj – inspirujące książki, filmy, piękna muzyka.

- Z tego samego źródła można wywnioskować, że w sporej mierze 
ukształtowały Pana Pyskowice. Krajobraz tego miasta, jego zielone 
tereny. Pierwszą szkołą wiedzy o świecie były okoliczne pola i lasy, 
po których oprowadzał Pana tato, Pana pierwszy nauczyciel. Jak 
Pan myśli, gdyby Pana rodzinnym miejscem były Gliwice, inaczej 
zorientowałyby się Pana zainteresowania, ścieżka życia?

- Interesujące pytanie. Gliwice to jedno z najpiękniejszych polskich 
miast, mające wyjątkowo ciekawą historię, kulturę oraz liczne grono 
niezwykłych, utalentowanych dusz, których korzenie tkwią w tej hi-
storii i kulturze. Na pewno byłbym odmiennie ukształtowanym czło-
wiekiem, choć i też na pewno kimś, kogo ciągnie do pisania, gdybym 
się urodził i wyrastał w Gliwicach. Ale szczerze mówiąc: gdybym mógł 
wybierać, w którym z tych dwóch miast się urodzić, bez wahania wy-
brałbym Pyskowice. Gdzie indziej bowiem mógłbym się wychowywać 
w podobnie niezwykłej dzielnicy, w której czerwonoceglaste familoki 
mieszają się z półwiejskim krajobrazem pól, z krowami pasącymi się 
na miedzach, z pianiem kogutów nad ranem? Za nic bym nie pozamie-
niał wspaniałych podwórkowych przyjaźni z ulicy Kolejowej oraz tych 
wszystkich tam mieszkających dobrych sąsiadów.

- A teraz wraca Pan do „krain” z lat dziecinnych? Czy też, jeże-
li ma Pan okazję wyjść z domu, ciągnie Pana w inne, bardziej „po-
etyckie” rejony miasta?

- Pyskowice – jak chyba każde miasto – rozwija się, idzie z duchem cza-
su, staje się coraz bardziej nowoczesne i coraz bardziej wygodne dla miesz-
kańców. Nie powiem, żebym z przyjemnością, raz po raz, nie odwiedzał 
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odnowionego parku, nie przechadzał się po bogatej w sklepy ulicy Wojska 
Polskiego, czy nie odpoczywał na Placu Piłsudskiego. Należę wszakże do 
ludzi, którzy po kilku dekadach życia z coraz większą czułością traktują en-
klawy własnych wspomnień. Dlatego teraz najchętniej wracam – jak to Pan 
trafnie ujął – do krain z lat dziecinnych, do tych zakątków mojej małej py-
skowickiej ojczyzny, które obecnie bądź są znacząco zmienione, bądź ich 
już po prostu nie ma. Często wspominam na przykład spacery z rodzicami 
i psem Sabą w letnie upalne popołudnia, przechadzki miedzą przez zadba-
ne pola w kierunku ulicy Czechowickiej, za którą znajdowały się trzy do-
syć duże, podłużne glinianki – nazywające się Bałem Pierwszym, Drugim 
i Trzecim – które były celem naszych rodzinnych pikników. Lubię wydo-
bywać ze wspomnień wędrówki z tatą na stary cmentarz żydowski. Wów-
czas nie był ogrodzony i stapiał się z okolicznym polem. Bezładnie pora-
stały go drzewa, krzewy i wysokie trawy. Mimo tej gęstwiny, zazwyczaj 
nie było tam cienia: letnie słońce zdawało się prześwietlać go na wskroś,  
a w tym ostrym żółtym blasku drobinki kurzu, fruwające ważki i nitki paję-
czyn migotały jak magiczne iskierki. W przestrzeni tego kirkutu odczuwa-
łem jakby większą ciszę niż na zewnątrz. Prawie nie słyszało się samocho-
dów, pomimo że niedaleko przebiegała ruchliwa autostrada. Lubiłem przy-
stawać przy niektórych nagrzanych słońcem macewach, kłaść na nie rękę  
i rozmyślać o tajemniczych ludziach, którzy – wydawałoby się bardzo daw-
no temu – mieszkali w moim mieście. Będąc miłośnikiem dużych drzew  
w miejskim krajobrazie wspominam z sentymentem dawną ulicę Chopina, 
tak pięknie wtedy zadrzewioną. Pamiętam jak mocno zazdrościłem miesz-
kańcom tamtejszych bloków. Ze swoich okien na piętrach mogli sięgnąć 
ręką do wielkich, gęsto ulistnionych konarów, wśród których radośnie ba-
raszkowały rozmaite świergoczące ptaki. A to tylko niektóre co cenniejsze 
obrazy z pyskowickiego skarbca mojej pamięci.

- Czy źródłem inspiracji może być choroba, niepełnosprawność?
- Niepełnosprawność czy choroba jest dla mnie inspiracją – albo raczej 

– tematyką twórczości chyba w tym stopniu, w jakim byłaby, gdybym nie 
był niepełnosprawny: inspirowałaby jako jeden z przejmujących drama-
tyzmów życia. Jednak z całą pewnością stan niepełnosprawności wpływa 
na twórczość, stwarzając grunt dla pogłębionej empatii i prawdziwsze-
go spojrzenia na innych, ale także fizycznie utrudniając sam proces two-
rzenia. Myślę, że gdybym nie doświadczył skutków niedotlenienia, czyli 
niesprawności ruchowej i zaburzonej komunikacji ze światem, pisałbym 
znacznie więcej niż teraz, a i same tematyczne akcenty byłyby w moim 
pisaniu inaczej rozłożone. Ale czy na pewno? Przecież dobrą i do głę-
bi prawdziwą książkę, której bohaterem jest na przykład osoba cierpiąca 
na stwardnienie rozsiane, może napisać ktoś, kto sam tej choroby nie do-
świadczył. Czy źródła tworzenia nie są tajemnicą? Czy nie mają racji ci, 
którzy twierdzą, że prawdziwy autor czerpie przede wszystkim nie z do-
świadczenia życiowego, ale z tajemniczych głębin własnej duszy?

- Ważnym elementem Pana poezji jest Bóg. Nazwałby Pan swoją 
twórczość religijną?

- To prawda, że w wielu moich wierszach są odniesienia do Boga lub 
do rzeczywistości, która wykracza poza ten nasz materialny świat. Sam 
jednak nie przepadam za określeniem twórczość religijna czy poezja re-
ligijna. Według mnie poezja może być ciekawa albo nudna, intrygująca 
albo odpychająca, dotykająca prawdy albo kreująca piękne zmyślenia, 
inspirująca do życia albo zniechęcająca. Nader bym się ucieszył, gdyby 
choć jeden z czytelników – ateista lub agnostyk – po lekturze któregoś 
z moich wierszy powiedział sobie w duchu: Jestem niewierzący i żaden 
wiersz tego nie zmieni, ale w tym, co pisze ten autor, jest coś intrygują-
cego, może nawet światełko prawdy.

- Czasami zdarza się, że osoby w Pana sytuacji, ciężko doświad-
czone, mają pretensje do losu. Albo Boga, jeżeli są wierzące. Czy 
miał Pan również w swoim życiu etap buntu? A może właśnie upra-
wianie twórczości jest jego wyrazem, ale skierowanym w inną stro-
nę niż wygrażanie Stwórcy?

- Nie, nie miałem w swoim życiu etapu buntu i nawet mi na myśl nie 
przyszło, żeby wygrażać Stwórcy, a pragnienie pisania byłoby moim 
udziałem – tak sądzę – także wtedy, gdybym się urodził zupełnie zdrowy. 
Nie byłem rozgoryczonym buntownikiem, ale to nie znaczy, żebym nie-
raz nie odczuwał zwyczajnego żalu, że niektóre z darów życia – tak natu-
ralne i pospolite dla innych – dla mnie są nieosiągalne. Nigdy nie pogo-
dziłem się z niepełnosprawnością i przy najmniejszej nadarzającej się oka-
zji najchętniej bym się jej pozbył. To jest moje marzenie – mieć normal-
ne zdrowe ciało, bo choroba po prostu nie pozwala mi rozwinąć skrzydeł.

- Otrzymał Pan wyróżnienie w konkursie Mr. Disabled, którego 
ideą jest nagradzanie mężczyzn z niepełnosprawnością wykazują-
cych wielką determinację w życiu m.in. społecznym i kulturalnym. 
To, co Pan robi, jest dla mnie fenomenem. Tworzy Pan literaturę 
używając komputera i palców nóg. Skąd w Panu tyle siły?

- Oj, dziękuję za miłe słowa! Gwoli prawdy muszę wszakże uściślić: 
od dekady piszę już ręką na specjalnej, powiększonej klawiaturze, nato-
miast stopą wciąż obsługuję trackball. Co do odpowiedzi na Pana ostat-
nie pytanie… Myślę, że nie różnię się od innych osób niepełnospraw-
nych, których w zdecydowanej większości cechuje nader ludzka moc 
życiowej przekory – w najbardziej pozytywnym znaczeniu tego słowa. 
Im bardziej bowiem są niepełnosprawni, im mocniej są dotknięci przez 
los jako więźniowie cielesności, tym bardziej chcą normalnie żyć i coś 
dobrego dawać z siebie innym, tym mocniej pragną doznawać piękna 
życia, walczyć z jego przeciwnościami i kochać.

- To ja bardzo dziękuję za rozmowę.
Pytania przygotował Adam Pikul. 

Wywiad przeprowadzono drogą elektroniczną – poprzez wymianę e-maili.

Miło nam poinformować, że projekt rewitalizacji zabytkowego dwor-
ca kolejowego w Pyskowicach otrzymał pozwolenie na budowę. Oznacza 
to, że prace mogą się już rozpocząć. Wykonawca zapowiada, że są szanse, 
by przyspieszyć proces inwestycyjny aż o rok, do końca 2021 r.

Chociaż tego nie widać, prace nad odnowieniem projektu odnowienia 
dworca toczą się cały czas. Powstał projekt wykonawczy pierwszego, 
zasadniczego, etapu inwestycji pn. „Stacja kultury”, a 16 grudnia Sta-
rosta Powiatowy w Gliwicach wydał pozwolenie na budowę. Cały czas 
samorząd stara się również pozyskać środki na dalsze prace. Projekt 
znalazł się na wysokim miejscu liście rezerwowej Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WŚl) i jest szan-
sa, że znajdą się fundusze na domknięcie finansowe całości inwestycji.

Przypomnijmy, że przetarg na realizację I etapu w formule „zapro-
jektuj i wybuduj” wygrała wiosną firma Milimex SA z Siemianowic 
Śl. Zapowiada się, że w naszym mieście powstanie coś wyjątkowe-
go. Wykonawca zlecił opracowanie dokumentacji firmie FS Projekt  
sp. z o.o. z Lędzin, która jest autorem m.in. projektu Centrum Usług Se-
nioralnych powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Obiekt został wyróżniony 
w konkursie na najlepszą przestrzeń województwa śląskiego.

Prace modernizacyjne to wstęp do dalszych działań. Program funk-
cjonalno – użytkowy przewiduje, że w skład centrum wejdą kawiarnia 
internetowa, biblioteka/mediateka, sale dydaktyczne i konferencyjne. 

Wydzielona zostanie sala „koncertowa”, sala ćwiczeń np. do zajęć jogi 
lub baletu oraz sala warsztatów rękodzielniczych. Wpleciona zostanie 
również funkcja obsługi podróżnych w postaci niewielkiej poczekalni  
z automatami biletowymi, dostępnej całą dobę. Budynek zostanie do-
stosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na znaczne koszty inwestycję podzielono na etapy. W pierw-
szej kolejności zaplanowano modernizację zabytkowej, pochodzącej  
z końca XIX wieku, nieruchomości. I ten etap właśnie wchodzi do re-
alizacji. W dalszym rzędzie przewidziano dobudowanie przeszklonego 
wejścia oraz fragmentu budynku od strony południowej.

I etap posiada dofinansowanie w kwocie 1 688 913,44 zł z RPO WŚl, 
z a budżetu państwa w wysokości 198 695,68 zł. Całość prac w tej fa-
zie ma kosztować 7.341.410,58 zł. Wstępnie założono, że roboty zosta-
ną zakończone do 5 grudnia 2022 roku, ale wykonawca spodziewa się 
skrócenia tego okresu - nawet na koniec przyszłego roku.

Jednocześnie samorząd nie ustaje w wysiłkach, żeby znaleźć dofi-
nansowania do II etapu inwestycji. Jedną z możliwości jest pożyczka  
z Banku Gospodarstwa Krajowego na cele rewitalizacyjne. Nadal ist-
nieje również szansa na pozyskanie wsparcia z RPO WŚl. Projekt jest 
wysoko na liście rezerwowej i będzie brany pod uwagę przed innymi, 
jeżeli pojawią się wolne środki.

(pp)

„STACJA KULTURY”. JEDZIEMY Z PRACAMI!



8 Przegląd Pyskowicki • nr 1 (291) styczeń 2021

12. grudnia 2020 roku zawodnicy ze Śląskiego Klubu TA-
EKWON-DO z Pyskowic uczestniczyli gościnnie w IV Pucharze 
Krakowa w Taekwon-do. Pyskowicki klub znów dał się we znaki 
konkurencji. Ekipa nie była liczna, ale skuteczna. 

Z Krakowa zawodnicy przywieźli 5 medali! Pola Wojciechow-
ska zdobyła złoto w soft stick, Xavier Wojciechowski medal te-
go samego koloru w technikach specjalnych i trzy srebra: w ukła-
dach formalnych tradycyjnych, w semi contact oraz w light con-
tact. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 
(pp)

MIMO PANDEMII OŚRODEK POMOCY  
UZALEŻNIONYM POSZERZA DZIAŁALNOŚĆ

ZMIANA OPŁAT ZA ODBIóR ODPADóW
Od 1 stycznia na mocy uchwały rady miejskiej zmieniły się 

opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Stawka za odpady se-
gregowane wzrosła z 27,50 zł na osobę do 34,80 zł, a te za odda-
wane bez selekcji – na 69, 60 zł. Przyczyny podwyżki są niezależ-
ne od samorządu – wynikają przede wszystkim z rosnących kosz-
tów zagospodarowania śmieci. 

Obowiązujący w naszym kraju system utylizacji odpadów opie-
ra się na samofinansowaniu. Oznacza to, że pełne koszty jego 
funkcjonowania pokrywają wytwórcy śmieci, czyli mieszkańcy. 
Mogą oni jednak zapytać, jak to możliwe, że w związku z na-
bierającą tempa zbiórką selektywną na składowiska trafia coraz 
mniej odpadów, a jednocześnie rosną opłaty za ich zagospodaro-
wanie?

Po pierwsze z roku na rok zwiększa się ilość odpadów. W 2018 
roku z terenu Pyskowic odebrano ich ponad 6,8 tys. ton, rok póź-
niej blisko 7,2 tys. ton. Po drugie i ważniejsze coraz więcej kosz-
tuje  zagospodarowywanie śmieci – rosną opłaty za ich składowa-

nie, w górę pną się ceny odbioru surowców wtórnych i usług re-
cyklingowych. Na koszty funkcjonowania systemu – obejmują-
cego również m.in. utrzymanie punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych i  obsługi administracyjnej – mają wpływ 
np. rosnące koszty osobowe (wynagrodzenia) oraz ceny energii  
i paliw. 

Rosnące koszty zagospodarowania odpadów komunalnych 
przekładają się na ceny uzyskiwane w przetargach. Dla przykładu 
w 2013 było to 2,3 mln zł, a w 2021 będzie (postępowanie zosta-
ło już rozstrzygnięte) – 6.073.056,54 zł. W konsekwencji samo-
rząd Pyskowic został zmuszony do wprowadzenia nowej wysoko-
ści opłat. Od stycznia stawka podstawowa, za odpady posegrego-
wane, wynosi 34,80 zł, a w podwyższonej wysokości, za odpady 
oddawane w postaci zmieszanej – dwukrotność tej sumy.

Jednocześnie przypominamy, że na administratorach budynków 
ciąży obowiązek poinformowania lokatorów o zmianie opłat. 

(pp)

Przypominamy, że nie tracimy z pola widzenia problemów uzależ-
nień, szczególnie w okresie przedłużającego się stanu epidemii CO-
VID-19. Zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 nadal powinien być 
realizowany obowiązek wykonywania zadań wynikający z ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Sytuacja pandemii powodując przedłużający się stres i lęk, a tak-
że ograniczenia kontaktów społecznych i izolację w domu sprzyja nie 
rzadko rezygnacji z abstynencji, wzrostowi spożycia alkoholu, cze-
go konsekwencją może być wzrost zachowań przemocowych wobec 
członków rodziny.

Dlatego od nowego roku 2021 r. wzbogaciliśmy ofertę Ośrodka 
Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Pyskowicach. Dodatko-
wo, w ramach zwiększenia dostępności i podniesienia jakości pomocy 
dla osób dotkniętych problemem uzależnień oraz dla członków rodzin, 

uruchomione zostały telefoniczne dyżury interwencyjno – wspierające 
w każdy piątek w godz. od 17.00 do 20.00, tel. 663 252 162. 

Ponadto uruchomiony został dodatkowy miting AA w piątek od 
godz. 18.00.

Aktualnie pomoc w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależ-
nień przy ul. Kościelnej 13 świadczona jest m.in. przez Punkt Kon-
sultacyjny. Z bezpłatnych porad terapeuty mogą skorzystać osoby 
uzależnione i ich rodziny w poniedziałki (w godz. 14.00 – 21.00), 
wtorki (w godz. 14.00 – 19.00) i czwartki (w godz. 17.45 – 20.45).

Prowadzone są również telefoniczne dyżury interwencyjno-
wspierające (piątek w godz. 17.00 – 20.00, tel. 663 252 162), konsulta-
cje prawne (wtorek w godz. 14.00 – 18.00), mitingi AA (poniedziałek  
i czwartek w godz. od 18.00) oraz spotkania w ramach Stowarzysze-
nia „Drugie życie” (czwartek w godz. od 17.00). 

(pp)

NIE MA JAK  
PYSKOWICKIE  
TAEKWON-DO!
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Samorząd Pyskowic przystępuje do re-
alizacji projektu „Aktywni razem 2.0”. Bez-
pośrednim wykonawcą działań będzie Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Pyskowicach, 
który pozyskał na nie dofinansowanie unijne  
w kwocie aż ponad 650 tys. zł. Umowa w tej 
sprawie została już podpisana. Głównym ce-
lem inicjatywy jest pomoc rodzinom z pro-
blemami w wyjściu na prostą i zapobieganie 
umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

Pomoc udzielana będzie w Centrum 
Wsparcia Rodziny w Pyskowicach. W jej ra-

AKTUALNOŚCI OPS
AKTYWNIE PRZECIW WYKLUCZENIU

mach przygotowano świadczenia asystentów 
rodziny, psychologów, w tym psychologa 
dziecięcego. Najmłodsi będą też mogli sko-
rzystać z pomocy opiekuna dziecięcego.

Każdy uczestnik projektu otrzyma pakiet 
usług, z których będzie mógł skorzystać  
w zindywidualizowany sposób. Wsparcie 
będzie można przeznaczyć m.in. na opła-
cenie specjalistycznych badań psycholo-
gicznych, terapię, usługi specjalisty ds. 
uzależnień, porady prawne, elementy inte-
gracyjne dla członków rodziny i inne.

Wnioski w sprawie świadczenia wycho-
wawczego 500+ na okres 2021/2022 w wer-
sji papierowej będą przyjmowane przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Pyskowicach od  
1 kwietnia br., a w przypadku wniosków skła-
danych drogą elektroniczną – już od 1 lutego.

UWAGA! OD 1 LUTEGO RUSZA NABóR E-WNIOSKóW 500+

Informujemy, że w październiku ub. r. dy-
rektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Py-
skowicach utworzył stanowisko konsultanta 
ds. osób niepełnosprawnych. Do jego zadań 
należą między innymi wspieranie osób z nie-
pełnosprawnościami, informowanie o ulgach 

W związku z Dniem Wolontariusza, któ-
ry przypadał 5. grudnia, chcemy serdecznie 
podziękować wszystkim wspaniałym oso-
bom, które przyłączyły się w tym roku, w sy-
tuacji pandemii, do pomocy seniorom i oso-
bom z niepełnosprawnościami. Podziękowa-
nia należą się paniom Andżelice, Basi, Emilii, 
Małgosi, Marii, Monice oraz panu Marcino-

OPS DZIĘKUJE WOLONTARIUSZOM

POWOŁANO KONSULTANTA DS. OSóB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Realizację projektu zaplanowano na 
dwa lata, do końca 2022 roku. OPS sza-
cuje, że z oferty skorzysta co najmniej 20 
rodzin, w tym 51 osób zagrożonych wy-
kluczeniem.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wy-
nosi 703 375,00 zł, a kwota dofinansowa-
nia z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego (poprzez Regionalny Program Ope-
racyjny Województwa Śląskiego) to 654 
138,75 zł.

(pp)

Obecnie świadczenie wychowawcze przy-
znawane jest do 31 maja 2021 r. Aby zachować 
ciągłość pobierania świadczenia wniosek na no-
wy okres należy złożyć do 30 czerwca 2021 r.

Wnioski przyjmowane będą od 1 lutego 
w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformy E-PUAP, PIU oraz bankowo-
ści elektronicznej, a od 1 kwietnia również 
w formie papierowej: w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej, ul. Strzelców Bytom-
skich 3, pok. 417.

(pp

i przywilejach, pomoc w załatwianiu formal-
ności, a także diagnoza sytuacji tych osób  
w mieście.

Kontakt z konsultantem pod numerem 
telefonu 32 233 23 55 w. 401 lub kom. 519 
511 991, codziennie w dni powszednie, od 

poniedziałku do środy w godzinach 7.30 – 
11.30, w czwartki w godz. 11.30 – 17.30,  
a w piątki w godz. 9.30 – 13.30.

Konstancja Lasota, konsultant ds. osób  
niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej

wi. Dziękujemy także księdzu Pawłowi i pa-
ni Iwonie z Parafii Nawrócenia św. Pawła za 
przyłączenie się do akcji. Wdzięczność osób, 
które skorzystały z waszej pomocy jest naj-
lepszym świadectwem tego, co robicie. Ży-
czymy Wam byście nigdy nie stracili tej ener-
gii, którą się dzielicie. A dobro, niech wraca 
do Was każdego dnia!

Jednocześnie cały czas zachęcamy do przy-
łączenia się do naszego wolontariatu. Szcze-
gólnie potrzebna jest w tej chwili pomoc  
w południowej części Pyskowic.

Zgłoszenia prosimy kierować: tel. 519 511 
991, mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl
Konstancja Lasota, konsultant ds. osób niepeł-
nosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej

Od wielu lat stawiamy na rozwój pysko-
wickich kobiet. W ubiegłym roku udało nam 
się pozyskać dofinansowanie z Fundacji Or-
len w ramach programu „Moje miejsce na 
Ziemi”. Razem z członkiniami stowarzysze-
nia napisałyśmy projekt o nazwie ARTdamy, 
polegający na cyklu artystycznych warszta-
tów dla kobiet z Pyskowic i okolic. 

W ramach projektu zorganizowałyśmy 
m.in. zajęcia z florystyki, witrażu, szydełko-
wania, decoupagu, z ceramiki. Nauczyłyśmy 
się robić ozdoby tematyczne, świeczki, rzeź-
by z drutu i powertexu. Plany były ambitniej-
sze ale… Niestety z powodu pandemii co-
ronawirusa nie udało nam się zorganizować 
wszystkich warsztatów, ani nie zrealizowa-
łyśmy części zaplanowanych działań. Swo-
imi dziełami chciałyśmy się pochwalić pod-
czas wystawy w pyskowickim Centrum Wy-
stawienniczym. Planowałyśmy z uczestnicz-

ARTDAMY, CZYLI TWóRCZE KOBIETY W PYSKOWICACH 

kami projektu duże wydarzenie w Centrum 
Wystawienniczym z wernisażem prac, z pre-
lekcją podsumowującą projekt oraz z otwar-
tymi warsztatami. 

Skorzystałyśmy z propozycji Fundacji Or-
len. Zamiast oddać niewykorzystaną kwotę 
dofinansowania, skrzyknęłyśmy uczestniczki 
projektu i zaczęłyśmy szyć bawełniane ma-
seczki, które mogliście znaleźć w przestrzeni 

naszego miasta. W ten sposób z projektu ar-
tystycznego powstał nam projekt łączący ze 
sobą rozwój, kreatywność z działaniem spo-
łecznym.

Dziękujemy wszystkim uczestniczkom 
warsztatów za cudownie spędzony czas oraz 
grupie szyjącej maski,  a Fundacji Orlen – za 
zaufanie i przyznane dofinansowanie.

Beata Antosik
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Pierwsze doniesienia o pojawieniu się koronawirusa w Polsce po-
jawiły się w marcu. Wówczas w oddziale chorób wewnętrznych Szpi-
tala w Pyskowicach sp. z .o.o. został utworzony 5 – łóżkowy odcinek 
diagnostyczny, wyznaczono strefy w szpitalu – żółtą, czerwoną i zie-
loną – by zadbać o bezpieczeństwo zarówno personelu jak i pacjen-
tów oraz właściwie ukierunkować proces leczenia. 

Z końcem października liczba zakażonych w naszym kraju znacz-
nie wzrosła, a na wniosek wojewody Minister Zdrowia zdecydował, 
aby obecny oddział chorób wewnętrznych oraz wspomniany odcinek 
zakaźny został przekształcony w oddział covidowy. Rozpoczął on 
swą działalność 27 października 2020 r. 

To była walka z czasem. W ciągu tygodnia obecny oddział prze-
szedł rewolucję w zakresie infrastruktury oraz został przystosowany 
do sprawowania opieki nad chorymi na COVID-19.

Oddział liczy 23 łóżka, w tym 2 przeznaczone dla osób, u których 
konieczne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej za pomocą re-
spiratora z powodu ciężkiego przebiegu choroby. Zostały wytyczone 
śluzy medyczne, zamontowano specjalistyczną wentylację, która ma 
ograniczyć transmisję wirusa w powietrzu, a tym samym zapewnić 
pracownikom bezpieczeństwo i komfort pracy. 

Instalacja tlenowa została tak rozbudowana, aby każdy pacjent 
miał bezpośredni dostęp do tlenu medycznego. Należy pamiętać, że 

w przypadku zakażenia koronawirusem tlen odgrywa kluczową rolę 
w leczeniu, ponieważ terapia wymaga znacznie większego przepływu 
niż w przypadku innych schorzeń układu oddechowego. Zbiornik tle-
nowy znajdujący się na terenie szpitala, wcześniej uzupełniany co 4-6 
tygodni, w obecnej sytuacji wymaga tego co 3 dni. 

Oddział został wyposażony również w kardiomonitory pozwalają-
ce monitorować najważniejsze parametry życiowe pacjentów, aparaty 
wysoko przepływowe przeznaczone dla pacjentów, których leczenie 
wymaga terapii tlenem oscylującym w zakresie 40-80 l/min.  Dodat-
kowo  zostały zamontowane kamery, dzięki temu możliwa jest zdal-
na obserwacja  pacjentów, ich stanu zdrowia oraz kontrola zapisów na 
urządzeniach medycznych.

Koszt przebudowy i dostosowania oddziału wyniósł 114 tys. zł, 
którą w pełni pokrył powiat gliwicki.

O pacjentów chorych na COVID-19 dba nasza kadra lekarska, pie-
lęgniarska, opiekunowie medyczni, diagności laboratoryjni, techni-
cy RTG i inni.  Są to osoby, których życie również przeszło swojego 
rodzaju metamorfozę, z dnia na dzień ich praca zmieniła się w pracę 
wymagającą jeszcze większego wysiłku i poświęcenia, ze względu na 
konieczność wypełnienia wymogów oddziału zakaźnego. Wbrew te-
mu jakie niesie to ze sobą zagrożenie nie tylko dla nich, ale również 
dla ich rodzin, oni potrafią się cieszyć, potrafią wesprzeć i gdy trzeba 
przytulić. Pamiętajmy, że osoba chora na COVID-19 to osoba, która 
ze względu na zakażenie została odizolowana od rodziny, a jej kon-
takt ze światem ogranicza się jedynie do telefonu.

Nasz personel oprócz postępowania medycznego wychodzi naprze-
ciw osamotnieniu, stara się zadbać o potrzeby pacjenta pod każdym 
względem. Posłużymy się przykładem. 

Nie dalej jak w święta na oddziale przebywało 20 pacjentów, ciężki 
okres dla wszystkich. Zadbaliśmy o to, by nie zabrakło zapachu choinki, 
ozdób na niej, piernika i prezentów. Dzięki lokalnej młodzieży pod okna-
mi szpitala odbył się koncert kolęd. Może się wydawać, że to niewie-
le, ale zdecydowanie wpłynęło to pozytywnie na samopoczucie chorych. 

Wszystkie działania jakie podjęliśmy i podejmujemy na bieżą-
co, jak zakup sprzętu medycznego, leków, środków opatrunkowych, 
środków ochrony osobistej, dostosowanie pomieszczeń, generują wy-
sokie koszty. W związku z tym korzystając z okazji chcielibyśmy po-
dziękować wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie zarówno fi-
nansowe jak i duchowe. 

Przekonaliśmy się, że nie ma rzeczy niemożliwych, gdy otaczają 
nas dobrzy ludzie.

Karolina Wyleżoł, pielęgniarka z oddziału COVID  
Szpitala w Pyskowicach 

v edycja programu „BYĆ JAK IGNACY” NAUKA TO PRZY-
SZŁOŚĆ, którego organizatorem jest Polska Grupa Naftowa i Ga-
zownicza im. Ignacego Łukasiewicza, to wspaniale przygotowana 
nauka przez zabaw. Biorą w nim również udział uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 5 z Pyskowic. 

Konkurs składa się z 4 etapów dotyczących energii, ekologii, trans-
portu i technologii przyszłości, które wspierają dzieci w zdobywa-
niu wiedzy i tworzeniu własnych projektów. Poznaje się dzięki nie-
mu również dorobek polskich naukowców: Józefa Rotblata, Włady-
sława Szafera, Ernesta Malinowskiego i Stefana Banacha. Scenariu-
sze zajęć i zadania do wykonania są ciekawe i można je prezentować 

BYĆ JAK IGNACY w formie zdalnej. Na zakończenie pierwszego etapu uczniowie z Ko-
ła Ekologicznego OPP ze Szkoły Podstawowej nr 5 wykonali modele 
elektrowni wiatrowych i elektrowni wodnej.

W drugim etapie zgłębiamy wiadomości z działu EKOLOGIA, 
który składa się z informacji o powietrzu, wodzie, odpadkach i bio-
różnorodności. Różne metody przekazywania faktów zawierające 
gry i zabawy dydaktyczne oraz techniki zachęcające do twórczego 
rozwiązywania problemów, pozwalają na zainteresowanie uczniów 
ważnymi zagadnieniami. 

Do wykonania w tym etapie jest praca projektowa pokazująca 
sposoby oszczędzania wody w domu i w szkole. Przykładem takie-
go działania jest plakat wykonany przez uczennice klasy 6 – Natalię  
Pakuszewską i Alicję Salbert.

Ewa Uznańska – opiekun Koła Ekologicznego OPP

W SZPITALU W PYSKOWICACH 
LECZĄ TEŻ  

WSPóŁCZUCIEM
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Druga połowa roku jest zawsze dla Sto-
warzyszenia Ludzie Miasta bardzo inten-
sywna. Chcielibyśmy się podzielić naszy-
mi działaniami. Pozyskaliśmy 17 500,00 zł  
w ramach małych grantów na 3 projekty.  
O dwóch („Dziś po nich zostały tylko mace-
wy… wyznawcy judaizmu nad Dramą” oraz 
„W każdym z nas jest dobro…”) już infor-
mowaliśmy. Teraz pora na trzeci.  

Projekt „Zawsze i wszędzie” otrzymał 
mały grant z Regionalnego Ośrodka Polity-
ki Społecznej. Niestety, z powodu pandemii, 
nasz pomysł musieliśmy zweryfikować. Nie 
poddaliśmy się jednak :)

W ramach projektu zorganizowaliśmy:
- wspólne sadzenie krokusów i tulipanów 

w Parku Piłsudskiego,

AKTYWNE JESIEń I ZIMA
- internetowy koncert „Mikołajki z Radiem 

Silesia”, który został nagrany i z którego zo-
stała wydana płyta dla pyskowickich i to-
szeckich seniorów,

- świąteczne wsparcie w postaci „słodkich 
paczek” dla seniorów z Toszka i Pyskowic,

- i największy hit projektu – pyskowicką 
CELEBRYTKĘ – sztrykowaną i heklowaną 
choinkę z wełny, która stanęła na pyskowic-
kim rynku. 

Razem z Adamem Wójcikiem, bur-
mistrzem Pyskowic, bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy pomogli nam stworzyć 
stelaż, wełniane kwadraty lub szaliki. Mar-
cin, Daria, Marzena, Wiola, Marysia, Ewa, 
Monika, Ania, Beata, Tomek, p. Joanna,  
p. Maria, p. Marianna, p. Urszula, seniorki  

z Dziennego Domu Seniora+ w Pyskowi-
cach: p. Bronisława, p. Bronia, p. Zofia,  
p. Gertruda, p. Krystyna, p. Helena, p. Hali-
na i Kasia – to Wasze dzieło.

Na koniec roku razem z Wami zorganizo-
waliśmy akcje charytatywne: Świąteczna Pa-
ka dla Zwierzaka – zbiórkę darów dla zwie-
rzaków ze  Schroniska w Miedarach oraz  
Świąteczna Paczka dla Seniora (z  Waszą po-
mocą spełniliśmy świąteczne marzenia se-
niorów z Pyskowic, a także z Fundacji Zaci-
sze Grażyny oraz DPS-u w Wiśniczu).

Dziękujemy za Wasze wsparcie i zaanga-
żowanie. Bez Was nasze działania nie mia-
łyby sensu. Liczymy na owocną współpracę 
także w nadchodzącym roku.

Beata Antosik

W dzisiejszych czasach, gdzie prym wio-
dą gry komputerowe i smartfony, bardzo trud-
no jest zachęcić dzieci do czytania książek,  
a tym bardziej lektur. Aby zminimalizować ten 
problem i zainspirować dzieci do sięgnięcia po 
książkę, od września br. uczniowie klas młod-
szych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów 
Polskich w Pyskowicach, już po raz drugi re-
alizują międzynarodowy projekt edukacyjny 
„Lekturki spod chmurki”. 

Projekt opiera się na zmianie sposobu oma-
wiania czytanych lektur szkolnych, na zaan-
gażowaniu uczniów w aktywne działania oraz 
na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzie-
ci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. 
Ponadto formuła projektu polega na wzmac-
nianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, 
rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności 
za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie 

„LEKTURKI SPOD CHMURKI”
lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w pro-
blematykę dotyczącą zmian klimatycznych, po-
staw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochro-
ny środowiska. 

Przewodniczką projektu jest mała chmur-
ka Tosia, która odwiedza krainę drzew, kra-
inę śniegu i krainę słońca zgodnie z porami ro-
ku. Każdej krainie towarzyszy inny dobór lek-
tur i inne zadania do wykonania. Za uczniami 
klas 1-3 już jesienny moduł projektu, w któ-
rym przygotowali w klasach drzewo czytelni-
cze, zorganizowali święto drzewa, a także opra-
cowali lapbooka do książki Marii Terlikowskiej 
„Drzewo do samego nieba” i wykonali EKO-
logiczne zadania chmurki Tosi. Każdej lekturze 
towarzyszy pięknie zaprojektowany lekturnik, 
który uczniowie przygotowują samodzielnie.

Ewa Ossowska, szkolny  
koordynator projektu
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Firma FRETPOL  
Alfred Podolak
44-120 Pyskowice 
ul. Ogrodowa 19

Potrzebujesz zrobić  
remont mieszkania  

lub termomodernizację 
budynku  

oraz ogrodzenie?

ZAJMIEMY SIĘ TYM

ZADZWOń 605 045 530
                      603 437 634

Albo napisz maila Fretpol@fretpol.pl

Punkt Opłat  
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp. 

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

tel. 32 333 20 80


