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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców wypełniliśmy kolejną prze-
strzeń zielonego placu przy ul. Szpitalnej. Od 
23 sierpnia zaprasza strefa street workout. 

Zajęcia street workout stają coraz bardziej po-
pularne wśród młodzieży. Teraz taką możliwość 
będą mieć również mieszkańcy naszego miasta.

Podczas ćwiczeń gimnastycznych wyko-
rzystuje się masę własnego ciała. Zestaw 
przeznaczony jest dla osób powyżej 140 cm 
wzrostu, a dopuszczalne obciążenie na jeden 
element urządzenia to 150 kg. W ramach prac 
wykonano również bezpieczną nawierzchnię 
z mat gumowych. Urządzenie jak i podłoże 
posiadają certyfikaty bezpieczeństwa

Street workout wykonała firma DAMART 
Damian Smelczyński z Rychwała.
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PIERWSZY STREET WORKOUT

16 drużyn, ponad 60 uczestników, nie 
licząc psa. Mnóstwo zieleni, sporo zaba-
wy, dawka rywalizacji i szczypta wiedzy. 
W sobotą, 19 września, w ramach Europej-
skich Dni Dziedzictwa, przygotowaliśmy dla 
mieszkańców grę plenerową „O czym szu-
mią pyskowickie drzewa”. Trasa prowadzi-
ła szlakiem pomników przyrody, a mamy ta-
kich na terenie miasta aż 27! 

Noszą imiona „Franciszek”, „Rafał”, „Lo-
nek”, „Lutozat” i inne. Są milczącymi świad-
kami dziejów. Przepiękne okazy zieleni. Tak 
wrosły w krajobraz Pyskowic, że często ich 
już nie zauważamy. A przecież są ze wszech 
miar godne uwagi. Pyskowickie pomniki 

EUROPEjSKIE DnI DZIEDZIcTWa – SZlaKIEm POmnIKóW PRZYRODY
przyrody. Wszystkie zostały przedstawione 
w broszurze, która wyszła przy okazji Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa nakładem miasta 
Pyskowice. Specjalne wydawnictwo rozda-
waliśmy właśnie w sobotę, 19 września, na 
trasie gry miejskiej.

Wydarzenie było zaproszeniem do zaba-
wy, ale i czegoś więcej. W czterech punk-
tach miasta – Parku Miejskim, ogródku jor-
danowskim, na terenie ZS im. M. Konopnic-
kiej oraz przy dębach w Dzierżnie (ul. Żuż-
lowa/Polna) – na uczestników czekały duchy 
drzew. A wiele widziały i znają niejedną hi-
storię. W sobotnie popołudnie stały się prze-
wodnikami w głąb dziedzictwa Pyskowic. 

Szumiały o początkach miasta i braciach Pi-
sko, o młynarzu i o tajemniczej białej damie 
… Trafiały swoimi opowieściami do dużych 
i małych mieszkańców, a szczególnie chętnie 
ucho nadstawiali ci najmłodsi uczestnicy. 

Gra zakończyła się sobotnim wieczorem,  
a na wszystkich pasjonatów historii i przy-
rody Pyskowic czekały nagrody i upominki.

Organizatorem wydarzenia było Miasto 
Pyskowice we współpracy z kolektywem 
teatralnym „Lufcik na korbkę”.

(pp)
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PaRK na mEDal. mamY DRUGIE mIEjScE  
W WOjEWóDZTWIE!

Szanowni Czytelnicy,
miło mi się z Wami przywitać rado-

sną informacją. Zrewaloryzowany Park 
Miejski zasłużył na wicemistrzowski 
tytuł w internetowym plebiscycie na 
Najlepszą Przestrzeń Publiczną Woje-
wództwa Śląskiego. Walka o miejsce na 
podium była zacięta do samego końca, 
a wynik jest zasługą Państwa. Dziękuję 
bardzo mieszkańcom i wszystkim, któ-
rzy zagłosowali na nasz projekt.

II miejsce w wojewódzkim konkursie 
(startowało 42 realizacji) to kolejny do-

wód, że udało się nam stworzyć coś wyjątkowego, a odnowiony park 
przyciąga uwagę nie tylko mieszkańców naszego miasta. Więcej na 
ten temat przeczytacie Państwo w artykule poniżej.

Tematem numeru są Europejskie Dni Dziedzictwa i przygotowana 
w ramach projektu gra miejska „O czym szumią pyskowickie drzewa”. 
Wydarzenie było okazją, żeby zwrócić zainteresowanie mieszkańców,  
z jak wspaniałymi, a często umykającymi uwagi, okazami przyrody ma-
ją do czynienia na co dzień. Relację publikujemy na stronie pierwszej. 

Ekologia i ochrona przyrody odgrywają dużą rolę w działaniach 
naszego samorządu. Bardzo ważną sprawą jest w tym względzie re-
kultywacja składowiska odpadów w Zaolszanach. Prace zmierzają 
już do mety. Po ich zakończeniu składowisko zamieni się w zielo-
ny, bezpieczny dla środowiska teren. Szersze informacje na ten temat 
znajdą Czytelnicy na s. 4. Tam też piszemy o lampach solarnych, któ-
re powstały na terenie ROD „Witaminka” w ramach konkursu „Py-
skowice – ekologia wpisana w rozwój”.

Warto się również pochwalić pierwszą w Pyskowicach strefą stre-
et workout. Inwestycja na zielonym placu przy ul. Szpitalnej zreali-
zowana została w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, o czym 
informujemy na s. 1. 

Oprócz ekologii wiodącym wątkiem najnowszego numeru „Prze-
glądu Pyskowickiego” jest kultura. Przy tężni na placu Józefa Piłsud-
skiego Miejska Biblioteka Publiczna przy współpracy z samorządem 
oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu zorganizowała dziewią-
tą odsłonę „Narodowego Czytanie”. Tym razem do tej ogólnopolskiej 
akcji pod patronatem Prezydenta RP wybrano „Balladynę” Juliusza 
Słowackiego. Wydarzeniu towarzyszył koncert piosenek Agnieszki 
Osieckiej. Relacja na stronie s. 9.

W MOKiS ruszyły niezwykłe warsztaty sceniczne. Projekt „Skar-
by Teatru z walizki – edukacja i animacje teatru cieni” posiada dofi-
nansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków 

Funduszu Promocji Kultury. Już natomiast możemy podziwiać nie-
codzienne „ubranka”, którymi drzewa przy placu Józefa Piłsudskiego 
przystroiły seniorki z Dziennego Domu Seniora „Senior+” oraz Sto-
warzyszenie Ludzie Miasta. O tych wydarzeniach piszemy na s. 8 i 9.

Wiele działo się również w Ratuszu. Nowy sezon w Centrum Wysta-
wienniczym otwarła wystawa obrazów Tadeusza Banasia „Świat, który 
nas otacza”, dla których inspiracją jest natura. Odbyły się dwa spotkania 
klubu podróżnika „Obieżyświat”. Katarzyna Bączkowska zabrała słucha-
czy w podróż do Peru, a Aleksandra Malkusz - do Indii. Wrzesień rozpo-
częła wystawa Agnieszki Chrzanowskiej Młysz „Herbarium. Ceramika 
artystyczna. Obiekty z papieru czerpanego”. Wiatru w żagle nabiera nowa 
pracownia artystyczna przy Pyskowickim Centrum Wystawienniczym.

Kulturalnych atrakcji nie zabraknie również w najbliższych tygodniach. 
Szczegóły znajdziecie Państwo na ostatnich stronach numeru, ale już z te-
go miejsca zapraszam na Kino kobiet, koncert papieski, spektakl teatru 
cieni oraz sztukę dla dzieci „Morskie opowieści kapitana Guliwera”.

A jeżeli o najmłodszych mowa – w „PP” nie mogło zabraknąć spra-
wy, którą latem żyli uczniowie, rodzice, nauczyciele i my jako samorząd. 
Dzieci wróciły do szkół, placówki były gotowe na ich przyjęcie. Nauka 
prowadzona jest jednak w rygorach antyepidemicznych, w każdej chwi-
li – w zależności od rozwoju wypadków – nauczanie może przejść na 
tryb niestandardowy: mieszany bądź zdalny. Szczegółowe wytyczne dla 
miejskich przedszkoli, poszczególnych szkół i żłobka zamieszczone są  
w naszym serwisie internetowym www.pyskowice.pl w zakładce NOWY 
ROK SZKOLNY INFORMACJE DLA RODZICÓW. A na s. 5 publiku-
jemy zbiór najważniejszych wskazówek dla ucznia i rodziców w pigułce. 

Niecodzienna sytuacja wpłynęła na dzień rozpoczęcia roku szkolnego. 
Nie odbyły się tradycyjne akademie powitalne, część placówek przeszła 
na system bezdzwonkowy dla klas I – III, nie dla wszystkich rozległ się 
więc symboliczny pierwszy dzwonek. Ale jak zawsze był to szczegól-
ny dzień dla „pierwszaków” – w tym roku było ich w Pyskowicach 164.

Serdecznie dziękuję wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pracow-
nikom obsługi i administracji naszych szkół, przedszkoli i żłobka za 
ogromne zaangażowanie i bardzo sprawne działanie w tej absolutnie wy-
jątkowej sytuacji. Rodzicom zaś dziękuję za zrozumienie dla ograniczeń 
jakie obowiązują w naszych placówkach w związku z pandemią Covid. 

Szanowni Rodzice i Nauczyciele. Jestem przekonany, że rozpoczy-
nający się czas nauki mimo przeciwieństw przyniesie wiele okazji do 
dumy i radości z osiągnięć dzieci. A Wam Drodzy Uczniowie życzę, 
aby były to miesiące wypełnione owocną pracą i sukcesami. Wszyst-
kiego dobrego w nowym roku szkolnym!

Adam Wójcik  
Burmistrz Miasta Pyskowice

miło nam poinformować, że Park Miejski 
w Pyskowicach zajął drugie miejsce w ple-
biscycie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną 
Województwa Śląskiego 2020. Dziękujemy 
bardzo mieszkańcom i wszystkim, którzy od-
dali głos na naszą realizację. 

W trwającym od 1 do 31 sierpnia br. gło-
sowaniu internautów nasz park zebrał 1802 
punków i 634 głosów (npp.slaskie.pl). Lep-
szy rezultat uzyskał jedynie amfiteatr „Mu-
szelka” w parku im. Jacka Kuronia w So-
snowcu ( 2557 punkty, 906 głosy). Tuż za na-
mi znalazło się muzeum na świeżym powie-
trzu w Cieszynie (1615 punkty, 583 głosy).

Wicemistrzowski tytuł w wojewódzkim 
konkursie publiczności (startowało 42 re-
alizacji) to kolejny dowód, że w Pyskowi-
cach powstało coś wyjątkowego, a odnowio-
ny park robi wrażenie nie tylko na mieszkań-
cach naszego miasta. 

(pp)
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Z PRAC RADY MIEJ  SKIEJ
Pierwsza po 

wakacjach sesja 
Rady Miejskiej 
odbyła się 27 
sierpnia. Jak co 
roku w tym cza-
sie tematem se-

syjnym było przygotowanie placówek oświa-
towych do nowego roku szkolnego oraz oce-
na wykonanych w 2020 r. remontów w pla-
cówkach oświaty i kultury. Komisja Eduka-
cji, Kultury i Sportu odbyła wielogodzinne 
wyjazdowe posiedzenie we wszystkich pla-
cówkach oświatowych. Ze sprawozdania 
przewodniczącego komisji na sesję wynika, 
że szkoły i przedszkola są dobrze przygoto-
wane do przyjęcia dzieci i młodzieży. 

Rada ponadto rozpatrzyła i przegłosowała 
uchwały w sprawie:
 określenia trybu i sposobu powoływa-

nia i odwoływania członków Zespołu Inter-
dyscyplinarnego w Pyskowicach oraz szcze-
gółowych warunków jego funkcjonowania – 
zespół powołuje burmistrz miasta,
 ustalenia szczegółowych zasad ponosze-

nia odpłatności za pobyt w ośrodkach wspar-
cia i mieszkaniach chronionych – ustalono po-
ziom odpłatności w zależności od dochodów, 
 przystąpienia miasta Pyskowice do reali-

zacji Programu „Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej” – edycja 2019–2020 realizo-
wanego ze środków Solidarnościowego Fun-
duszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 
 regulaminu utrzymania czystości i po-

rządku na terenie Gminy Pyskowice,

 szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomo-
ści opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, 
 ustalenia wysokości stawek opłat za za-

jęcie pasa drogowego na drogach gminnych 
na terenie miasta Pyskowice,
 wyrażenia zgody na wniesienie przez 

Gminę Pyskowice dopłat do kapitału rezer-
wowego w firmie Zaolszany sp. z o.o. – spół-
ka będąca w likwidacji nie ma przychodów, 
powstają jednak koszty związane z utrzyma-
niem w należytym porządku zrekultywowa-
nego składowiska,
 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo-

ści gruntowej zabudowanej – nieruchomość 
przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego o pow. 
1100 m2,
 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo-

ści gruntowych – działki po byłym pawilonie 
handlowym przy ul. Szpitalnej,
 wyrażenia zgody na zbycie działek 

oznaczonych numerami 493/10 oraz 495/10 
– działki o niewielkiej powierzchni przy ul. 
Czeremchy i Szczęść Boże,
 nadania nazwy ulicy drodze wewnętrz-

nej w Pyskowicach w rejonie obrębu Miko-
szowina – za zgodą właścicieli drodze we-
wnętrznej nadano nazwę ul. Skowronków,
 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo-

ści gruntowej – działka w obrębie Dzierżno,
 dokonania zmian budżetu miasta na 

2020 r. – zwiększono wydatki między in-

nymi: 320 000,00 zł przeznaczone zostanie 
na wydatki związane z zarządzaniem i ad-
ministrowaniem gminnym zasobem nieru-
chomości (lokale mieszkalne i użytkowe – 
170 000,00 zł oraz na pokrycie kosztów zu-
życia mediów w budynkach i lokalach ko-
munalnych –  150 000,00 zł), 156647,25 zł  
– środki przeznaczone zostaną na pokrycie 
kosztów utrzymania mieszkańców gminy 
umieszczonych w domach pomocy społecz-
nej, 45 000,00 zł – środki przeznaczone zosta-
ną na wniesienie dopłaty w spółce Zaolszany,
 odwołania radnego Błażeja Kupskiego 

ze składu osobowego Komisji Inwestycji  
i Budżetu Rady Miejskiej w Pyskowicach  
w związku z jego rezygnacją, 
 powołania radnego Błażeja Kupskiego 

w skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
Rady Miejskiej w Pyskowicach – na wnio-
sek radnego, 
 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 
mieszkańca Pyskowic z dnia 3 sierpnia 2020 r.  
na uchwałę nr XVIII/162/2020 Rady Miej-
skiej w Pyskowicach z dnia 27 lutego 2020 r. 
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Pyskowice na lata 2020–2024 .

Wszystkie projekty uchwał oraz uchwały 
można znaleźć w BIP w zakładce Rada Miej-
ska. Tam też są umieszczone zapisy przebie-
gu sesji. 

Jolanta Drozd  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Pyskowicach
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Rekultywacja składowiska odpadów w Za-
olszanach dobiega końca. Dawne góry śmieci 
przybrały kształt  pagórków, pojawiła się tra-
wa, rozpoczęły się nasadzenia wokół. 

W ramach rekultywacji czwartej z kwater, 
ostatniej w kolejności, uformowane już zbo-
cza przykrył materiał inertny pochodzenia 

nowe miejskie przedszkole przy SP nr 
5, Pyskolandia, zakwalifikowało się do wo-
jewódzkiej kampanii edukacyjno-informa-
cyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przed-
szkolaku złap oddech”. Najmłodsi, ich rodzi-
ce i opiekunowie będą mieli okazję dowie-
dzieć się jak bardzo zanieczyszczenia z po-
wietrza niszczą nasze zdrowia oraz jak wal-

REKUlTYWacja SKŁaDOWISKa DOBIEGa KOŃca

na terenie Rodzinnych Ogrodów Działko-
wych „Witaminka” świecą już solary. Inwe-
stycja powstała ze środków miejskich w ra-
mach II edycji konkursu „Pyskowice – ekolo-
gia wpisana w rozwój”. 

Kolektory słoneczne oświetlają aleje i par-
king ogródków przy ul. Działkowej. Miejsca 
te wcześniej nie posiadały iluminacji. Środ-
ki na zakup i montaż 21 latarni w kwocie 
49.593,60 zł pochodziły z dotacji celowej bu-
dżetu Pyskowic. Projekt działkowców z „Wi-
taminki” wygrał tegoroczną rundę konkursu 
na zgłaszane przez mieszkańców inwestycje 
proekologiczne.

Jak prezentują się ogródki w świetle lamp 
korzystających ze słonecznej energii można zo-
baczyć samemu lub na profilu Facebook pro-
ducenta urządzeń – firmy SolarLED z Gliwic. 

(pp)

PYSKOlanDIa móWI SmOGOWI „STOP”!

SŁOnEcZna  
„WITamInKa” –  

SOlaRY OŚWIETlIŁY  
DZIaŁKOWE OGRóDKI

naturalnego. Na tak przygotowane podłoże 
została wysiana trawa. Trwają również koń-
cowe roboty związane z wykonaniem ogro-
dzenia i nasadzeniami w pasie izolacyjnym. 
Pojawi się blisko 290 drzew oraz 300 krze-
wów. Docelowo wyniesienia kwatery po-
kryje trawa, a w otulinie wyrośnie zagajnik 

bzów, akacji, brzóz, klonów i sosen w uzu-
pełnieniu niskopiennej roślinności (czerem-
chy i tawuły).

Wykonawcą ogrodzenia i nasadzeń na kwo-
tę 235 tys. zł jest wyłoniona w przetargu Fir-
ma Usługowo-Handlowa ITC Angelika Ja-
błońska z Baruchowa. Mają być one gotowe 
do końca bieżącego roku.

Można już ocenić całkowity koszt inwe-
stycji. Zrealizowane dotąd i zaplanowa-
ne w ostatnim etapie prace rekultywacyj-
ne pochłoną 13,18 mln zł. Całość środków 
pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej z Katowic.

Samorząd zadbał, by proces zamknięcia 
i rekultywacji składowiska przebiegał pod 
kontrolą. Działania w tym względzie monito-
rowała i nadzorowała powołana do tego celu 
miejska spółka. Pozwala to zagwarantować, 
że byłe składowisko nie będzie zagrożeniem 
dla środowiska i mieszkańców Pyskowic.

(pp)

czyć ze smogiem. Poruszona zostanie m.in. 
tematyka ograniczenia niskiej emisji czy uni-
kania ekspozycji na pyły. Organizator akcji, 
marszałek Śląska, zadbał o to, by przedszko-
la uczestniczące mogły dawać przykład. Py-
skolandia otrzyma od samorządu wojewódz-
twa dwa odświeżacze powietrza. 

(pp)

Punkt Opłat  
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp. 

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

tel. 32 333 20 80

Świetne wieści sportowe z Gdyni. Mi-
ło nam poinformować, że nasz mieszkaniec, 
Krzysztof Podolski został Mistrzem Polski 
w Maratonie MTB Gdynia 2020. Dystans 45 
kilometrów pokonał w czasie 01:56:17.05. 
Pozazdrościć kondycji. Gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

(pp)

KOlEjnE  
laURY  

KRZYSZTOFa  
PODOlSKIEGO
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nowy rok edukacji uczniowie rozpoczęli przed tablicą. Również 
pyskowickie placówki oświatowe przygotowane były na przyjęcie 
dzieci w rygorach reżimu antyepidemicznego. Szczegółowe wytycz-
ne dla miejskich przedszkoli, poszczególnych szkół i żłobka znajdą 
Czytelnicy na naszej stronie www.pyskowice.pl w specjalnej zakład-
ce NOWY ROK SZKOLNY INFORMACJE DLA RODZICÓW. Poni-
żej przypominamy ogólne wytyczne i rekomendacje Głównego In-
spektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej.

Rozpoczęcie roku nauczania w związku z epidemią koronawirusa 
przebiegło inaczej niż zwykle. Na przykład nie dla wszystkich klas 

2 września zmieniły się przepisy dotyczące izolacji i kwarantan-
ny związanej z COVID-19. Czas kwarantanny może zostać skrócony  
z 14 do 10 dni, a okres przebywania w izolacji został powiązany ze 
stanem klinicznym pacjenta. 

Nowe zasady zwalniania z kwarantanny i izolacji wynikają ze 
zmiany dwóch rozporządzeń, które minister zdrowia Adam Niedziel-
ski podpisał 1 września 2020 r.

Obowiązkowa kwarantanna po kontakcie z osobą zakażoną oraz ta 
po powrocie z zagranicy (chodzi o cudzoziemców spoza Unii Europej-
skiej) została skrócona do 10 dni. W przypadku tych ostatnich kwaran-
tanna liczona jest od następnego dnia po przekroczeniu granicy. Nie 
będzie konieczności wykonania testów. Osoby, u których nie wystą-
pią żadne objawy, zostaną zwolnione z kwarantanny automatycznie. 

Izolację domową (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu 
diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest dodatni) skrócono do 
10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. W przypad-

ku, gdy w czasie izolacji wystąpią objawy 
koronawirusa, lekarz podstawowej opie-
ki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu 
izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach 
od dnia wystąpienia objawów. U osób z deficytami odporności czas izo-
lacji może zostać wydłużony adekwatnie do stanu zdrowia, do 20 dni.

Przypominamy, że w czasie kwarantanny: 
 nie można opuszczać domu, 
 spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane, 
 w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kon-

takty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać podda-
ne kwarantannie, 
 w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, 

gorączka, kaszel, duszności) należy koniecznie zgłosić to telefonicznie 
do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

(pp)

POWRóT DZIEcI DO SZKóŁ. nOWY ROK InnY nIŻ ZWYKlE
rozległ się pierwszy dzwonek. Część placówek w ramach działań an-
tycovidowych przeszło na system bezdzwonkowy – nauczyciele klas 
I – III sami regulują przerwy, a dzieci nie wychodzą na korytarz z in-
nymi. Nie odbyły się też tradycyjne akademie powitalne. Ale jak za-
wsze był to szczególny dzień dla najmłodszych. W tym roku po raz 
pierwszy progi szkoły przekroczyło 164 dzieci z Pyskowic. 

W placówkach oświatowych miasta Pyskowice znalazło się ogó-
łem 1850 dzieci. 24 oddziały przedszkolne przyjęły ich w sumie 578, 
a w szkolnych ławach zasiądzie 1272 uczniów pogrupowanych w 65 
oddziałach.

(pp)

nOWE ZaSaDY KWaRanTannY I IZOlacjI
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nie zdążyliśmy zapomnieć o wakacjach, 
a już w naszej placówce ruszyły nowe możli-
wości poznawania świata. 

Szkoła została zakwalifikowana do Progra-
mu „Nauka dla Ciebie” realizowanego przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go oraz Centrum Nauki Kopernik. W ramach 
wydarzenia miał odwiedzić naszą placówkę 
„NAUKOBUS”. Niestety z powodu pandemii 
musieliśmy skorzystać z zajęć online, co też 
było ciekawym doświadczeniem. 

W specjalnie przygotowanej sali ucznio-
wie z klas 1-5 mogli na żywo wykonywać do-
świadczenia pod okiem edukatorów z Cen-
trum Nauki Kopernik z Warszawy. Mieli też 
okazję obejrzeć eksperymenty prowadzone 
przez organizatorów za pomocą specjalnych 
urządzeń. Tematyka spotkań dotyczyła pojęć 
aerodynamiki i ciśnienia. 

Były to bardzo ciekawe i kreatywne zaję-
cia, które wpłynęły na uatrakcyjnienie trady-
cyjnej nauki realizowanej w szkole.
nauczyciele przedmiotów przyrodniczych  

A. Gierlotka, E. Uznańska, Ł. Włóczyk

WaŻnE Dla UcZnIóW  
Z REnTĄ RODZInnĄ
Uczniowie i studenci, którzy pobierają 

rentę rodzinną, powinni złożyć w ZUS za-
świadczenie o kontynuowaniu nauki. Doty-
czy to osób, które ukończyły 16 lat. Na do-
pełnienie obowiązku uczniowie mają czas do 
końca września, natomiast studenci – do 30 
października. 

- Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przy-
sługuje dzieciom do ukończenia 16 roku ży-
cia. Jednak gdy kontynuują naukę, mogą ją 
otrzymywać aż do 25. roku życia. W przy-
padku, gdy kończą 25 lat w trakcie ostatniego 
roku studiów, wówczas świadczenie przysłu-
guje do końca roku akademickiego – infor-
muje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS.

Gdy uprawniony do renty rodzinnej uczeń 
bądź student pobiera naukę, to renta wypła-
cana jest przez miesiące nauki oraz wakacje. 
ZUS wypłaca świadczenie za okres wskaza-
ny w zaświadczeniu przez placówkę, do któ-
rej uczęszcza młody człowiek.

- Ważne, żeby młodzież pamiętała na ja-
ki okres zostało wydane zaświadczenie ze 
szkoły lub uczelni. Jeżeli było ono wydane 
do końca tego roku szkolnego lub akademic-
kiego, czyli uczniom do sierpnia, a studen-
tom do września, to aby bez zbędnej przerwy 
otrzymać kolejne świadczenie, należy prze-
kazać wniosek wraz z zaświadczeniem naj-
później w ciągu miesiąca od ostatniej wy-
płaty. Jeśli uczeń złoży je w październiku, 
to straci wypłatę renty za wrzesień. Podob-
nie wygląda sytuacja w przypadku studen-
ta, który złoży dokumenty dopiero w listopa-
dzie – za październik nie zostanie wypłacone 
świadczenie – wyjaśnia rzeczniczka.

Uczeń, który zdał maturę i będzie konty-
nuował edukację na uczelni wyższej, mu-
si do końca września dostarczyć do ZUS 
zaświadczenie o tym, że dostał się na stu-
dia, a w październiku już tylko donieść za-
świadczenie o byciu studentem. Natomiast 
w przypadku, gdy rozpoczął lub rozpocz-
nie naukę w innym miesiącu niż wrzesień 
czy październik, zaświadczenie o dalszej 
nauce należy złożyć do końca miesiąca,  
w którym to nastąpiło.

Nie zawsze konieczne jest coroczne wy-
pełnianie formalności w ZUS. Jeżeli szko-
ła albo uczelnia w pierwszym zaświadczeniu 
wskaże całkowity okres trwania nauki, na 
przykład 4-letni, 3-letni, to w takim przypad-
ku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres, 
kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywi-
ście kontynuowana.

W przypadku zaprzestania nauki, uczeń 
lub student muszą jak najszybciej zawiado-
mić o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobią niena-
leżnie pobrane świadczenie trzeba będzie 
zwrócić wraz z odsetkami.

(pp)

Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna 
w październiku rok akademicki 2020/2021 – 
informuje Miejska Biblioteka Publiczna w Py-
skowicach. W dobie koronawirusa, szczegól-
nie niebezpiecznego dla seniorów, działalność 
prowadzona będzie ze szczególnymi środka-
mi ostrożności. W związku z tym wyjątkowo 
w tym roku zabraknie uroczystej inauguracji. 

Ze względu na sytuację epidemiczną 
UTW nie przewiduje również imprez in-
tegracyjnych. Trudno byłoby bowiem za-
chować stosowny dystans społeczny. Oso-
by, które złożyły deklarację członkowską, 
odbiorą indeks studencki indywidualnie  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Py-
skowicach.

Harmonogram zajęć na semestr zimowy 
(październik 2020 – luty 2021) zostanie za-

mieszczony na stronie internetowej stowa-
rzyszenia do końca września br. Słuchacze 
będą mogli go także pobrać w wersji papie-
rowej w MBP od 1 października. W związku 
z ustaleniem wspomnianego programu UTW 
zachęca do składania deklaracji woli udziału 
w zajęciach edukacyjnych i ruchowych (listy 
dostępne w bibliotece).

Z powodu obostrzeń epidemiologicznych 
i w trosce o zdrowie słuchaczy oraz innych 
osób, uczestnicy podczas zajęć powinni sto-
sować środki ochrony, jak maseczki, dezyn-
fekcję rąk, zachowanie stosownego odstępu. 
Z każdego wydarzenia będzie sporządzana 
lista obecności z numerami telefonów, by  
w razie zakażenia móc szybko zidentyfiko-
wać krąg zagrożonych osób. 

(pp)

Uśmiech towarzyszył wszystkim uczniom 
i nauczycielom, którzy po długiej pauzie  
w tradycyjnym nauczaniu wreszcie wróci-
li do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowi-
cach. Najbardziej przejęci byli pierwszokla-
siści, którzy otrzymali tyty pełne słodkości, 
aby osłodzić czas pierwszych dni nauki.

- 1 września powitaliśmy nowych uczniów, 
ale również z wielką radością – po kilkumie-
sięcznej przerwie – wszystkich podopiecz-
nych Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowi-

naUKĘ cZaS ZacZĄĆ!
cach. Rok szkolny 2020/2021 oficjalnie się 
rozpoczął! – informują dyrekcja i nauczycie-
le pyskowickiej placówki.

Do pyskowickiego Zespołu Szkół Specjal-
nych w bieżącym roku przybyło siedemnastu 
nowych uczniów, jedenastu w szkole podsta-
wowej, czworo w szkole przysposabiającej 
do pracy i dwoje w szkole branżowej. 

W maseczkach na twarzy, ale radością  
w sercu rozpoczął się rok szkolny!

(MFR)

SUPER WYDaRZEnIE naUKOWE W SP 5

UnIWERSYTET  
Dla SEnIORóW WZnaWIa  

DZIaŁalnOŚĆ. ZajĘcIa  
W maSEcZKacH I na DYSTanS
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Rusza nowy system rekrutacji do Wojska Polskiego. Krótszy 
o 140 dni proces naboru, możliwość aplikowania przez Internet, 
Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu jed-
nego dnia zrealizują wszystkie niezbędne formalności. To tylko 
niektóre ze zmian, które są już dostępne dla wszystkich tych, któ-
rzy swoją przyszłość planują związać z mundurem. Rozwiązania 
to kolejny etap reformy systemu rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.

ZOSTaŃ ŻOŁnIERZEm  
– ŁaTWIEj WSTĄPIĆ DO aRmII 

podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej – kandydat, już jako 
żołnierz, zostanie przeniesiony do rezerwy. Następnie zapoznany zo-
stanie z wolnymi stanowiskami w wybranych jednostkach – w zależ-
ności, w której części kraju chciałby służyć jako żołnierz: zawodo-
wy bądź terytorialnej służby wojskowej. Dodatkowo dowódcy będą 
mogli typować odpowiednich kandydatów na stanowiska do swoich 
jednostek już na etapie szkolenia. 

Do tej pory wszystkie formalności związane z rekrutacją do woj-
ska, w tym szkolenie przygotowawcze, trwało średnio 190 dni. Nowe 
rozwiązania skracają ten okres do maksymalnie 50 dni. 

Wprowadzane zmiany są odpowiedzią na oczekiwania osób, 
które ubiegały się lub ubiegają się o służbę w Wojsku Polskim. 
Jednym z czynników zniechęcających do służby był zbyt długi 
okres jaki upływał pomiędzy złożeniem wniosku, a złożeniem 
przysięgi. Do tej pory kilkadziesiąt procent potencjalnych kandy-
datów rezygnowało z ubiegania się o służbę właśnie ze względu 
na długotrwałe i skomplikowane procedury. Dziś Wojsko Polskie 
redukuje ten czas blisko czterokrotnie, jednocześnie wprowadza-
jąc udogodnienia w procesie rekrutacji. 

Zwiększenie liczebności Wojska Polskiego jest jednym z priory-
tetów Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. W 2018 ro-
ku szef MON zainaugurował kampanię rekrutacyjną „Zostań Żoł-
nierzem RP”. Żołnierze w tzw. mobilnych zespołach rekrutacyjnych 
na terenie całej Polski spotykają się z mieszkańcami i opowiadają 
im o zaletach służby w Wojsku Polskim. Reforma systemu rekruta-
cji to kolejny element, który wpisuje się w prowadzoną kampanię.

(źródło: WKU GLIWICE)

Najważniejsze zmiany poniżej.
 Portal rekrutacyjny www.zostanzolnierzem.pl – oprócz tra-

dycyjnego składania wniosków do Wojskowych Komend Uzupeł-
nień, uruchomiono rekrutację w formie elektronicznej za pośrednic-
twem Portalu Rekrutacyjnego do Wojska Polskiego. Jest to kolejna, 
obok ePUAP, elektroniczna forma aplikowania do wojska. Kandy-
dat, który nigdy nie był w wojsku, maksymalnie w 14 dni od zło-
żenia wniosku na portalu zostanzolnierzem.pl otrzyma informację, 
kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, 
aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania.
 Wojskowe Centrum Rekrutacji – już we wrześniu ruszają 

Wojskowe Centra Rekrutacji, czyli miejsca, w których w maksymal-
nie w jeden dzień kandydat do wojska (do korpusu szeregowych za-
wodowych lub terytorialnej służby wojskowej) odbędzie rozmowę 
kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz będzie zbadany przez 
komisję lekarską. Wojskowe Centra Rekrutacji powoływane będą 
na terenie kraju, w miejscach gdzie występuje duże zainteresowanie 
służbą wojskową. Do tej pory kandydaci musieli przechodzić każdy 
z etapów rekrutacji osobno, niekiedy w innych miejscach i różnych 
terminach. W przypadku pozytywnej opinii specjalistów z Wojsko-
wego Centrum Rekrutacji kandydat tego samego dnia otrzyma kartę 
powołania na szkolenie podstawowe (tzw. służbę przygotowawczą).
 Szkolenie podstawowe – maksymalnie 30 dni, a nie 90. Skró-

cono tzw. służbę przygotowawczą zachowując jednocześnie naj-
ważniejsze elementy programu szkolenia. Reforma zakłada rów-
nież zwiększenie częstotliwości szkoleń, aby skrócić okres oczeki-
wania chętnych. Dotychczas odbywały się one w trzech turnusach na 
rok. Teraz będzie ich więcej. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia 
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Drogie Kobiety,
już pierwsza scena sprawia, że przecieram 

oczy ze zdumienia. Naczelna antyfeministka 
Ameryki, Phyllis Schlafly, prezentuje się jako 
żona idealna przed zgromadzoną licznie wi-
downią mężów. Prezentuje się w kostiumie ką-
pielowym. Patriotycznym kostiumie kąpielo-
wym, bo jej mąż jest jednym z ważniejszych 
darczyńców i znanym prawnikiem. Ach! Wy-
gląda świetnie (pięćdziesięciolatka i matka 

GRa WYOBRaŹnI, GRa cIEnI. RUSZajĄ nIEZWYKŁE WaRSZTaTY TEaTRalnE

KInO KOBIET szóstki dzieci). Ach! Wygląda nieziemsko. Mąż 
jest zadowolony. Inni mężowie zazdroszczą. 

Bo Phyllis jest idealną panią domu, aczkol-
wiek gromadkę dzieci wychowała czarna służą-
ca, a dom prowadzi niedzieciata i w ogóle nieza-
mężna (o zgrozo! przegrane życie) siostra męża. 

Phyllis wierzy, że miejsce kobiety jest 
w domu, sama jednak nie zamierza zamy-
kać się w czterech ścianach. Kiedy poja-
wił się problem poprawki do konstytucji, 
tzw. Equal Rights Amendment, uznaje go 
za swojego głównego wroga. Zrównanie 
praw kobiet i mężczyzn oznacza, zdaniem 

Phyllis, odebranie kobietom ich przywile-
jów, wynikających z bycia panią domu.

To są lata siedemdziesiąte, moje serce 
przyspiesza – to już historia. Czyżby?

Wciąż słyszę od kobiet, że ich mężowie/
partnerzy nie traktują poważnie kobiecej pra-
cy w domu, bo kto ma pieniądze ten ma wła-
dzę a płace kobiet są wciąż niższe niż wyna-
grodzenia mężczyzn. 

Serial będziemy oglądać razem 17 paź-
dziernika podczas naszego Kina Kobiet, za-
praszamy do MOKiS-u!  

Katarzyna Szota-Eksner

mówią, że jesteś niezłym aktorem? Posiadasz 
uzdolnienia plastyczne, a może potrafisz oczaro-
wać otoczenie wyobraźnią? Masz okazję spró-
bować swoich sił w teatrze …. cieni. W Miej-
skim Ośrodku Kultury i Sportu rozpoczynają się 
warsztaty z tej dziedziny sztuki scenicznej. 

Projekt „Skarby Teatru z walizki - edukacja 
i animacje teatru cieni” jest ofertą dla każdego 
mieszkańca Pyskowic, bez względu na wiek. 
Mogą w nim wziąć udział osoby od 9 do 100 
lat i więcej. Jedyne warunki to zapał, ciekawość 
i wolny czas. Szczypta talentu oczywiście też 
nie zaszkodzi.

Na przedsięwzięcie składa się wiele działań 
opartych o teatr cieni. Wiodącym elementem są 
warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i senio-
rów, które prowadzone będą w pracowni Centrum 

Wystawienniczego w Pyskowicach. Zajęcia pod 
kierunkiem Aleksandra Smolińskiego zakończy 
spektakl pokazowy. Dla instruktorów i uczestni-
ków przewidziano również ćwiczenia z teatru cie-
ni wayang z dr Marianną Lis oraz warsztaty z no-
woczesnych form tej odmiany teatru pod okiem 
artysty Noriyukiego Sawy z Japonii.

Projekt nie zamyka się w wąskim kręgu odbior-
ców, ale skierowany jest do ogółu mieszkańców 
Pyskowic. Jako prawdziwa gratka dla miłośni-
ków sztuki scenicznej zapowiadają się dwa spek-
takle. 3 października o godz. 18.00 w auli MOKiS 
z przedstawieniem „Petruk królem” wystąpi War-
saw Gamelan Group, trupa specjalizująca się w ja-
wajskim teatrze cieni (kolebce tego nurtu). W póź-
niejszym terminie zaplanowano natomiast przed-
stawienie wspomnianego Noriyukiego Sawy.

Przewidziano również otwarty konkurs na 
scenariusz widowiska. Warto w tym miejscu za-
uważyć, że początek projektowi dała stara wa-
lizka z teatrzykiem cieni odnaleziona w piwni-
cy jednego z pyskowickich przedszkoli. Zada-
niem autorów będzie napisanie krótkiego utwo-
ru scenicznego z wykorzystaniem zachowa-
nych sylwetek postaci i prospektów.

Owocem przedsięwzięcia będzie też publika-
cja towarzysząca – nowatorska książeczka dla 
dzieci, opatrzona tekstem, obrazem i … mini 
lalkami.

Projekt „Skarby Teatru z walizki – edukacja 
i animacje teatru cieni” posiada dofinansowanie 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze 
środków Funduszu Promocji Kultury.

(pp)
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Dzięki współpracy z samorządem 
oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury  
i Sportu Miejska Biblioteka Publiczna 
po raz dziewiąty zorganizowała „Na-
rodowe Czytanie”. To ogólnopolska 
akcja publicznego czytania wybitnych 
polskich dzieł literackich pod patro-
natem Prezydenta RP, której celem 
jest popularyzacja czytelnictwa i pro-
pagowanie bogactwa polskiej literatu-
ry. Do tegorocznej odsłony wybrano 
„Balladynę” Juliusza Słowackiego. 

W pyskowickiej edycji Narodo-
wego Czytania 2020 wzięli udział: 
Alina – Agnieszka Kazubek (Sekre-
tarz Miasta Pyskowice), Balladyna – 
Sylwia Lenek (radna miejska), Wdo-
wa – Anna Smyl (radna powiatowa), 
Kirkor – Marek Witek (radny miej-
ski), Chochlik – Marek Drobnicki 
(radny miejski), Goplana – Ilona Pa-
szek (prezes Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Pyskowicach), Skierka 
– Lidia Kasperczyk, Grabiec – Jerzy 
Kowalski.

Wydarzenie uświetnił, dzięki współ-
pracy z MOKiS, koncert Agniesz-
ki Bielanik-Witomskiej przy akom-
paniamencie Damiana Stroki pt. 
„Wciąż się na coś czeka”. Artystka 

KOlOROWE PYSKOWIcE  
– Plac PIŁSUDSKIEGO naBIERa BaRW

Seniorki z Dziennego Domu Senio-
ra „Senior+” w Pyskowicach od ze-
szłorocznej jesieni dzielnie sztryko-
wały kolorowe szaliki. Członkowie 
i przyjaciele Stowarzyszenia Ludzie 
Miasta od wiosny tego roku heklowa-
li barwne kwadraty. I okazało się, że 
można to pięknie połączyć w całość, 
żeby ozdobić nasze miasto. 

Wybór padł na plac Józefa Piłsud-
skiego, który przyciąga wielu miesz-
kańców w różnym wieku. Wykorzy-
stując ładny, wrześniowy piątek „ob-
szyłyśmy” razem ławki i drzewka. 
Nie było to łatwe zadanie, ale bardzo 
przyjemne, ponieważ wielu mieszkań-
ców przystawało, chwaliło inicjatywę 
i robiło sobie zdjęcia. Seniorki z do-
mu seniora były tak zaangażowane, że 
już mamy pomysł na kolejne, wspól-
ne dzieło, ale na razie to tajemnica. Na 
pewno te Panie mają wielką charyzmę 
i nie da im się łatwo odmówić…

To nie koniec nowości na tym skwe-
rze. Również we wrześniu udało nam 
się sfinalizować kolejny projekt sto-
warzyszenia – serce na plastikowe na-

krętki. Tu składamy wielkie podziękowania dla 
Marcina Wojtuna i jego rodziny, który podjął na-
sze wyzwanie i stworzył to dzieło. 

Teraz wszystko w Państwa rękach. Do pojem-
nika prosimy wrzucać plastikowe nakrętki (bez 

reklamówek i śmieci), a my je będziemy zamie-
niać na wsparcie dzieci chorych na rdzeniowy 
zanik mięśni. 

Beata Antosik  
Stowarzyszenie Ludzie Miasta

„BallaDYna” POD TĘŻnIĄ
zaprezentowała piosenki m.in. Kaliny Jędru-
sik i Agnieszki Osieckiej.

Goście otrzymali od Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Pyskowicach książkę pamiąt-
kową, opatrzoną okolicznościową pieczęcią  

Narodowego Czytania, otrzymaną z Kancela-
rii Prezydenta RP. 

Ilona Surman 
dyrektor MBP w Pyskowicach

Foto: Jerzy Toma
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Sierpień w Centrum Wystawienniczym rozpoczęliśmy wysta-
wą sztuki Tadeusza Banasia „Świat, który nas otacza”. Inspiracją 
prac jest natura.

KUlTURalnY SIERPIEŃ W cEnTRUm
Autor urodził się w Nakle Śląskim. Obecnie mieszka w Tarnow-

skich Górach. Artysta miał styczność ze sztuką od najmłodszych lat. 
Jego ojciec z upodobaniem malował konie. On sam ukończył szkołę 
zdobienia szkła i kryształów w Zawierciu. Ale dopiero na emeryturze 
poświęcił czas temu, co kocha najbardziej i zajął się malarstwem olej-
nym na płótnie. Uwielbia malować kwiaty i pejzaże w różnych po-
rach roku. Obrazami obdarowuje bliskich. 

Wystawiał prace między innymi w: Domu Kultury „Jubilat” Stare 
Tarnowice, Centrum Kultury „Karolinka” Radzionków, „Galeria An-
tresola” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowskich Górach, 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich, w Ośrod-
ku Kultury „Andaluzja” w Brzozowicach Kamienieniu, w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim. Obecnie w Galerii PODcień 
w Pyskowickim Centrum Wystawienniczym.

Kolejną propozycją Centrum było spotkanie w klubie podróżnika 
„Obieżyświat”. W ostatnią niedzielę sierpnia Katarzyna Bączkowska 
zabrała nas w wirtualną podróż do Peru. Opowiedziała o pięknym 
i surowym kraju. O  zwyczajach Indian  i wielu przygodach, które 
przeżyła będąc na miejscu.  Gościem specjalnym byli  Miquel Cortes, 
Indianin z plemienia Keczua oraz Krystyna Zarzycka, chodząca en-
cyklopedia o kulturze Indian Ameryki Południowej.

Wrzesień rozpoczęliśmy przepiękną i niezwykle oryginalną wysta-
wą Agnieszki Chrzanowskiej Młysz „Herbarium. Ceramika artystycz-
na. Obiekty z papieru czerpanego”.  Wystawę stanowi cykl obiektów 
z papieru czerpanego i ceramiki artystycznej inspirowany światem ro-
ślin. To opowieść o fascynacji naturą, która sama rodzi arcydzieła.

Kolejną atrakcją 13 września była wirtualna podróż do Indii z Alek-
sandrą Malkusz w ramach klubu podróżnika „Obieżyświat”.

Do świata sztuki zaprasza nie tylko galeria PODcień, ale również 
nowa pracownia artystyczna. Chociaż dorośli artyści dopiero zaczę-
li swoją drogę twórczą, to już  ujawnili talenty w dziedzinach malar-
stwa rzeźby i krawiectwa. Wygląda na to, że niedługo ich prace trafią 
na wystawę do galerii PODcień. 

Bożena Jarząbek  
Centrum Wystawiennicze Ratusz
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Gabinet kardiologiczny www.twojeserce-nasztroska.pl  
oferuje diagnostykę i leczenie na najwyższym poziomie. 

ECHO serca, ocena zastawek serca,  
sprawdzanie rytmu serca, ciśnienia tętniczego,  

a także poligraficzne badanie snu.
W TYM MIESIĄCU MAMY KOMPLET,  

ALE MOŻESZ ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA NASTĘPNY MIESIĄC  
– wszelkie informacje pod nr telefonu: 

+48 728 759 073
Zapraszamy do budynku starego szpitala, gdzie kompleksowo zajmiemy się 

Twoim zdrowiem. Zalecamy płatność kartą płatniczą. 
Z uwagi na pandemię OSOBNE WEJŚCIE od strony POGOTOWIA

UWAGA – najniższa cena za wizytę z UKG i EKG w województwie śląskim. 

Jeżeli potrzebujesz dobrego kardiologa dla siebie lub bliskich  
– za późno… kontrakt wyczerpany…

Jak często słyszysz to zdanie w rejestracji?

Teraz przebadaj się u nas. 

Nasi partnerzy:
 drPolak.pl  kardiolog-pyskowice.pl  kardiologia-zabrze.pl

Teraz także Ciebie stać na leczenie – nie czekaj  
– Twój sąsiad i sąsiadka już tu są, bądź i Ty!


