BIULETYN

INFORMACYJNY
INFORMACYJNY
MIASTA
MIASTA PSZÓW
PSZÓW
MAJ 2017 NR 123

TANECZNE ŚWIĘTO W PSZOWIE
Blisko 1800 młodych miłośników tańca zjechało do Pszowa na X Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych - Pszów
2017. Wysoki poziom i zacięta rywalizacja sprawiły, że pokazy przyciągnęły wielu oglądających.
Wydarzenie odbyło się 13 maja na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie. Zespoły wraz z instruktorami przyjechały z 27 polskich miast. Były reprezentacje z Częstochowy, Rydułtów, Jastrzębia- Zdroju, Czerwionki-Leszczyn, Żor,
Oświęcimia, Syryni, Zabrza, Marklowic, Knurowa, Raciborza, Rudnika, Sosnowca, Wodzisławia Śląskiego, Kędzierzyna-Koźla, Rybnika, Niedobczyc, Pyskowic, Chrzanowa,
Ustronia, Dębicy, Bielska-Białej, Mysłowic, Radlina, Gliwic,
Żywca oraz oczywiście z Pszowa.
W sumie wystąpiło 115 grup i zespołów, które prezentowały
się w trzech kategoriach artystycznych: Inne Formy Tańca,

Show Dance, Street Dance podzielonych na grupy wiekowe
od wczesnej podstawówki po kategorię senior (30+). Pszowski przegląd, jako jeden z nielicznych w Polsce, jest otwarty
dla grup i zespołów skupiających osoby niepełnosprawne, dla
których została stworzona osobna kategoria.
- Wspaniałe choreografie, przepiękne stroje, rekwizyty i dekoracje przygotowywane przez zespoły na długo zapadną w pamięci wszystkich przybyłych tancerzy i publiczności - mówi
Marek Hawel, dyrektor MOK w Pszowie. Wszystko można
było zobaczyć także na żywo w Internecie.
Więcej na 2 i 3 stronie

TANECZNE ŚWIĘTO W PSZOWIE – FOTOREPORTAŻ
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TANECZNE
ŚWIĘTO W PSZOWIE
Podczas X Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Tanecznych Pszów 2017 najlepszych tancerzy i zespoły doceniono pucharami, wyróżnieniami i drobnymi upominkami.
Jury wyrało też najlepsze zespoły w każdej kategorii artystycznej przyznając im specjalne puchary GRAND PRIX.
Ponadto nagrodę specjalną dla najlepszego pszowskiego
zespołu ufundował radny Wojciech Kolorz. Jury wybrało
grupę Tornado Dream.
Poniżej przedstawiamy wyniki zespołów z Pszowa:
KATEGORIA: GRUPY I ZESPOŁY Z OSOBAMI
NIEPEŁNOSPRAWNYMI

INNE FORMY TAŃCA – GRUPY STARSZE
I MIEJSCE:
Świetlica Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pszowie III MIEJSCE
Grupa Nieformalna z Pszowa „POWERFULL BLOW”
„DUET SZANSA
Świetlica Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pszowie
STREET DANCE – GRUPY MINI
„RADOŚĆ”
KATEGORIA: SENIOR (30+)

III MIEJSCE
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie „DIZZY”

I MIEJSCE
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie „TORNADO NEW VI MIEJSCE
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie „TORNADO JUSENIOR”
NIOR II”
INNE FORMY TAŃCA – GRUPY ŚREDNIE
STREET DANCE – GRUPY JUNIOR
VI MIEJSCE
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie „THE DRAGON II MIEJSCE
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie „TORNADO MAXI
SQUAD”
TEAM”
STREET DANCE – GRUPY ŚREDNIE
II MIEJSCE
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie „TORNADO
DREAM”
V MIEJSCE
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie „DYNAMIC TEAM”
Pełna lista wyników jest dostępna na naszym facebooku
oraz stronie internetowej MOK Pszów.
MOK Pszów
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MILIONY DO ZWROTU
Dwa miliony złotych w tym roku, kolejne dwa miliony
złotych za rok. Do tego półtora miliona kosztów egzekucyjnych. Trybunał Konsytucyjny uznał, że górnicze gminy
przez lata pobierały zawyżony podatek od nieruchomości
w zakresie budowli zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych.
Skąd dług?
Główną przyczyną powstania nadpłat jest zmiana sposobu opodatkowania budowli występujących w podziemnych wyrobiskach górniczych wynikająca z interpretacji przepisów prawa.
Spółki węglowe od lat kwestionują zasadność pobierania podatku przez gminy. Kiedy więc Trybunał Konstytucyjny przyznał im rację, rozpoczęły batalię o zwrot pieniędzy.
Rozbieżności interpretacyjne utrudniają realizację zasady powszechności opodatkowania. Oznacza ona, że podatek musi
być naliczony prawidłowo i zgodnie z przepisami podatkowymi. Nie może być ani za mały, ani za duży. Niestety brak
jednoznacznych definicji budowli i zmieniające się orzecznictwo sprawiają, iż rezultaty prowadzonych postępowań podatkowych są znane, tak jak w tym przypadku, dopiero po kilku
latach.

Sytuacja Pszowa
Przedsiębiorca górniczy, na rzecz którego następują zwroty
nadpłat, zbył majątek z terenów byłej Kopalni „Anna”. Nowy
nabywca na podstawie stosownych zezwoleń dokonał rozbiórki budynków i budowli, co wiąże się z uszczupleniem dochodów bieżących miasta.
Budżet Pszowa znalazł się w fatalnej sytuacji. Z jednej strony
znacząco spadły dochody z tytułu podatku od nieruchomości, z drugiej miasto musi zwrócić niesłusznie pobrane podatki przedsiębiorstwu górniczemu. Do końca marca na konto
przedsiębiorstwa zwrócono ponad milion złotych, a kolejne
dwa i pół miliona zostało zaliczonych na bieżące i zaległe rozliczenia podatku.
- To niesprawiedliwe, że po 8 latach musieliśmy zwrócić na
rachunek spółki ponad dwieście tysięcy złotych za podatek dotyczący 2003 r. , a to ciągle nie koniec spłat - mówi burmistrz
Katarzyna Sawicka-Mucha. - Nieścisłe prawo i zmieniająca
się wykładnia przepisów mogą doprowadzić nas do kryzysu
finansowego - dodaje burmistrz.
Skutki
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego nałożono na gminy
górnicze bardzo poważne zobowiązania finansowe, które
będą miały wyraźny skutek. W Urzędzie Miejskim trwa przeliczanie aktualnego budżetu na nowo. Trzeba będzie wykreślić duże inwestycje i przemyśleć wydatki bieżące. Potem
propozycję przedyskutują radni.
Ponadto Pszów może stracić możliwość ubiegania się o środki
unijne, bo miasta nie będzie stać na wkład własny do projektów. Zwrot milionów złotych może wymusić na gminie konieczność zaciągnięcia kredytu.
HBB

Kopalnia Anna przez dziesiątki lat płaciła najwyższy podatek od nieruchomości w gminie.
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ULICE ZMIENIĄ NAZWY
Fornalskiej, Krasickiego i Kruczkowskiego – te trzy
pszowskie ulice zmienią w najbliższym czasie swoje nazwy. To efekt ustawy dekomunizacyjnej, która weszła
w życie 2 września 2016 r. Samorządy mają rok na zmianę
nazw ulic.
Do Urzędu Miasta w Pszowie wpłynęła opinia Instytutu Pamięci Narodowej, którego zdaniem do zmiany kwalifikują
się ulice Małgorzaty Fornalskiej, Janka Krasickiego i Leona
Kruczkowskiego. Wątpliwości budzą ulice Obrońców Pokoju
i Włodzimierza Majakowskiego.
W ocenie IPN nazwa ulicy Obrońców Pokoju nie musiałaby
być zmieniona, o ile Rada Miejska przyjmie nową uchwałę
precyzującą w uzasadnieniu w sposób nie budzący wątpliwości zakres rozumienia przedmiotu upamiętnienia. W przypadku zapytania dot. ulicy Włodzimierza Majakowskiego miasto
nadal czeka na opinię.
Burmistrz Katarzyna Sawicka-Mucha zapowiedziała powołanie Zespołu ds. Przygotowania Procedury Zmiany Nazwy
Ulic. Zespół będzie odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami.
Zmiany nazw ulic dokonane na podstawie ustawy nie mają
wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Mieszkaniec może posługiwać się obecnymi

Trzy ulice w Pszowie zmienią w najbliższych miesiącach swoją nazwę.
Fot. Thinkstock

dokumentami do czasu upływu ich ważności. Nie obędzie się
jednak bez zmiany szyldów, tablic z nazwami ulic czy też reklam.
Aktualne informacje o postępach prac nad zmianą nazw ulic
będą dostępne dla mieszkańców na stronie internetowej miasta www.pszow.pl.

OGŁOSZENIE
W maju oraz w czerwcu 2017 roku prowadzona będzie na terenie gminy inwentaryzacja
indywidualnych źródeł grzewczych w celu pozyskania danych o strukturze ogrzewania budynków.
Prace będą prowadzone przez firmę ATMOTERM S.A. i są elementem opracowania Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego. Ankieterzy są wyposażeni w identyfikator z numerem telefonu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i wykonawcy inwentaryzacji. Tożsamość ankieterów
można potwierdzić pod numerem telefonu wykonawcy 77/44-10-221.
Ankieta dotyczy sposobu ogrzewania (rodzaj kotła oraz stosowanego paliwa), wieku i stopnia ocieplania
budynków i trwa do 5 minut.
Z góry dziękujemy respondentom za udzielenie odpowiedzi.
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NAJLEPSI SPORTOWCY
WYRÓŻNIENI
Znamy nazwiska najlepszych sportowców z Pszowa oraz
ich trenerów wyróżnionych przez burmistrz Pszowa Katarzynę Sawicką-Muchę. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas XXII Dni Pszowa.
Najwyższe osiągnięcia zdobyli m.in:
Rakowski Dominik – V miejsce na poziomie wojewódzkim
w siatkówce
Rakowski Krzysztof – V miejsce na poziomie mistrzostw Polski w piłce siatkowej
Polczyk Mikołaj – IV miejsce na poziomie mistrzostw Polski
w szachach szybkich
Robakowska Paulina – VI miejsce w ogólnopolskiej gimnazjadzie, wojewódzki finał gimnazjady w szachach
Radecki Adam – I miejsce na poziomie mistrzostw Śląska
w szachach
Żyliński Piotr – II miejsce na poziomie mistrzostw Śląska
w zawodach drużynowych w szachach
Miler Grzegorz – za przeprowadzanie szkoleń zawodników
osiągających wysokie osiągnięcia w tenisie stołowym
Kempa Mateusz – II miejsce na poziomie mistrzostw Śląska
w zawodach drużynowych w tenisie stołowym
Kowol Marek – III miejsce na poziomie mistrzostw Śląska
w tenisie stołowym
Lechocka Kamila – III miejsce na poziomie mistrzostw Śląska w tenisie stołowym

Kabut Mateusz – II miejsce na poziomie mistrzostw Śląska
w zawodach drużynowych w tenisie stołowym
Borek Kamil – II miejsce na poziomie mistrzostw Śląska
w tenisie stołowym
Borek Łukasz – za przeprowadzanie szkoleń zawodników
osiągających wysokie osiągnięcia w tenisie stołowym
Leks Paulina – III miejsce na poziomie mistrzostw Śląska
w judo
Porwoł Liliana – III miejsce w turnieju szermierczym
Giemza Paulina – I miejsce na poziomie mistrzostw Polski
w jiu jitsu
Ostrowska Kamila - V miejsce na poziomie mistrzostw Polski w pływaniu
Kołodziej Zofia – I miejsce na poziomie mistrzostw Śląska
w siatkówce
Skorupa Artur – III miejsce na poziomie mistrzostw Polski
w boksie
Skorupa Anna – I miejsce w turnieju bokserskim
Skorupa Szymon – I miejsce na poziomie mistrzostw Śląska
w boksie
Skorupa Daniel – I miejsce na poziomie mistrzostw Śląska
w boksie
Wszystkim zawodnikom i ich trenerom gratulujemy i zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród 3 czerwca o 19:30.

Bokserska rodzina Skorupów godnie reprezentuje Pszów. Fot. archiwum prywatne

str. 6

maj 2017 NR 123

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA PSZÓW
W jaki sposób uzyskać kartę?

PSZOWSCY
PRZEDSIĘBIORCY
W PROGRAMIE
„RODZINA 3+”
Przedsiębiorcy działający w Pszowie mogą wspierać wielodzietne rodziny. W mieście trwa realizacja programu
„Rodzina 3+”, który polega na udzielaniu szeregu ulg.
Partnerzy programu kreują także w ten sposób pozytywny wizerunek swojej firmy.

Mieszkaniec Pszowa spełniający warunki Programu „Rodzina 3 +” składa wniosek (dostępny na stronie internetowej) do
Urzędu Miasta w Pszowie. Na podstawie wniosku zostanie
wydana bezpłatna karta, która upoważnia do skorzystania ze
zniżek oferowanych przez partnerów Programu.
Co w ramach programu oferuje miasto?
Miasto na początek oferuje 50% ulgę rodzinom wielodzietnym, których dzieci i młodzież biorą udział w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie.
Obecnie jest przygotowywana zniżka w przedszkolach i wejścia na lodowisko w przyszłym sezonie.
Partnerzy Programu

Jak zostać partnerem programu?
Wystarczy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
Pszów zgłoszenie, w którym będą zawarte dany firmy oraz
wielkość proponowanych zniżek, zakres towaru i usług nimi
objętych oraz okres udziału w programie. Na podstawie przedstawionych propozycji zostanie zawarta umowa o współpracy
w zakresie realizacji Programu. Miejsca, w których rodziny
wielodzietne mogą uzyskać zniżki są oznaczone logiem programu, identyfikującym się z otrzymaną samorządową kartą
„Rodzina 3+” przez rodziny wielodzietne. Ponadto Partnerzy
Programu są wymienieni na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce MIASTO-Rodzina 3 +.

Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VITAMED”
Firma Handlowa „Papirus”
MAXELEKTRO MIX Pszów RTV AGD i IT
MJM Magdalena Szymiczek Punkt T- mobile
Ryszard Mucha Naprawa Sprzętu AGD
Bardzo serdecznie dziękujemy tym, którzy już wspierają
rodziny wielodzietne i jednocześnie zachęcamy pozostałych przedsiębiorców do udziału w Programie a rodziny
wielodzietne zachęcamy do składania wniosków.

Jak otrzymać zniżki w ramach programu?
Zniżki w sklepach i u przedsiębiorców oznaczonych logiem
programu można otrzymać legitymując się samorządową kartą „Rodzina 3+”.
Kto może otrzymać samorządową kartę „Rodzina 3 +”
Posiadaczem samorządowej karty „Rodzina 3 +” może zostać,
każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci:
a) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
b) w wieku do ukończenia 20 roku życia w przypadku gdy
dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej nie dłużej jednak niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym planowo, zgodnie z przepisami odrębnymi nauka się zakończyła
lub powinna się zakończyć.
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Z ŻYCIA
PSZOWSKIEJ KSIĄŻNICY

ROZDAWALI
UŚMIECHY

Biblioteka Publiczna Miasta Pszów co środę gości W Szkole Podstawowej nr 2 zorganizowano Dzień ToleMaluchy z Artystycznej Akademii Szkraba. Podczas rancji i Życzliwości pod hasłem „Podaruj nam swój życzspotkań razem czytamy fragmenty bajek i oglądamy liwy uśmiech”.
Kamishibai (Obrazkowy Teatrzyk). Maluszki same
„czytają” dziecięce książeczki.
Mamy także zajęcia dla dorosłych. W poniedziałki kurs języka
angielskiego, a we wtorki i czwartki języka francuskiego. W
kwietniu gościliśmy w Bibliotece dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3. Bibliotekarki przybliżyły dzieciom działalność
biblioteki, przedszkolaki poznały tajemnice pracy w Książnicy. Wspólnie czytaliśmy J. Tuwima „Lokomotywa”. Od 8 do
15 maja w ramach Tygodnia Bibliotek gościliśmy również
Przedszkole nr1.
Wszystkim naszym Czytelnikom dziękujemy za życzenia
z okazji Dnia Bibliotekarza.
Dyrekcja
i pracownicy biblioteki

Na scenie zaprezentowali się uczniowie należący do koła teatralnego, którzy za pośrednictwem sztuki pokazali jak można
radzić sobie z szeregiem współczesnych problemów oraz jakie wartości są najważniejsze. Młodzi ludzie tańczyli, śpiewali i recytowali. Pokazali, że najważniejsza jest przyjaźń, umiejętność słuchania i zrozumienie dla indywidualności drugiego
człowieka. Pięknie odegrane role uświadomiły wszystkim, że
tolerancja to dążenie do zrozumienia innych osób.
Po zakończeniu części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście, którzy wzruszeni dziękowali za spotkanie nie szczędząc
pochwał i ciepłych słów naszym aktorom. W Dniu Tolerancji
i Życzliwości udział wzięli m.in. Mirella Ogrocka dyrektor
ZOPO, Alicja Nawrat – sekretarz miasta, Renata Malinowska
– dyrektor świetlicy środowiskowej, dyrektorzy pszowskich
szkół , przedstawiciele Rady Rodziców oraz radni.

MISTRZ MATEMATYKI
Rafał Kibik, uczeń czwartej klasy Szkoły Podstawowej nr 2
w Pszowie zdobył pierwsze miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Bzik”. W zmaganiach brało udział

23 uczniów, którzy reprezentowali szkoły całego powiatu.
Dzieci rozwiązywały skomplikowane łamigłówki logiczne,
tangramy i zagadki. Gratulujemy!

KOPERTA ŻYCIA DLA PSZOWSKICH SENIORÓW
Na pozór zwykła karta w woreczku, ale może uratować
życie. Pszów przyłączył się do ogólnopolskiego projektu
„Koperta życia”.
W kopercie znajduje się formularz z krótkim opisem choroby, listą zażywanych leków, danymi chorego, kontaktem do
lekarza prowadzącego i najbliższych członków rodziny. Wystarczy wszystko skrupulatnie wypisać i powiesić na lodówce. W razie konieczności kopertę łatwo odnaleźć i i otrzymać
wszystkie najważniejsze informacje o pacjencie.
Koperty życia w Pszowie można otrzymać w NZOZ „Na Lamżowcu” i „Vitamed” oraz w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta w Pszowie. Zestawy adresowane są do seniorów
mieszkających na terenie miasta i rozdawane są bezpłatnie.
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Koperty Życia stają się coraz popularniejsze w kolejnych polskich miasta.
Fot. Arch.
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GIMNAZJUM WALCZY
O ZIELONĄ PRACOWNIĘ
Pierwszy etap konkursu za nami. Pszowskie gimnazjum
znalazło się w gronie szkół wyróżnionych w ramach programu „Zielona Pracownia Projekt 2017”. Ale to nie koniec. Przed nimi batalia o najwyższa wygraną, czyli dofinansowanie do realizacji inwestycji.
Konkurs organizowany jest przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na
tegoroczną edycję wpłynęła rekordowa ilość prac, bo aż 132,
czyli prawie dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Każda
kolejna edycja prezentuje coraz wyższy poziom.
W konkursie nagrodzonych zostało 28 szkół, a wyróżnionych
5 w tym projekt Gimnazjum pn. „Energia EKO- od nas niedaleko”. Za wyróżnienie Gimnazjum otrzymało projektor multimedialny. Następny krok to start w drugim etapie konkursu.
Tu stawką jest dofinansowanie, które pozwoli zrealizować
projekt szkoły.
Gimnazjum zamierza stworzyć nowoczesną pracownię fizyczno-chemiczną. Sala zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne, gabloty i tablice, sprzęt komputerowy i audiowizualny. Powstanie także stanowisko pomiaru zanieczyszczeń,
a wraz z nim Amatorskie Uczniowskie Centrum Pomiaru
Jakości Powietrza. Szkoła zamierza kupić czujnik pyłu za-

Pszowskie gimnazjum otrzymało projektor multimedialny
i startuje w drugim etapie konkursu

wieszonego. Za jego pośrednictwem codziennie prowadzone
będą pomiary stężenia zanieczyszczeń powietrza.
O efektach swoich badań i pomiarów uczniowie będą informować mieszkańców miasta za pośrednictwem strony internetowej oraz podczas różnego rodzaju spotkań. Efekty
pomiarów będą wyświetlane także na tablicy informacyjnej
w centrum miasta.
W pracowni zostanie przeprowadzony szereg zajęć z fizyki,
chemii, przyrody i biologii opartych na doświadczeniach.
Nauczyciele zamierzają położyć największy nacisk na ekologię, czyli alternatywne źródła energii, energię odnawialną
i oszczędzanie zużycia energii.
HBB

ZAPRASZAMY
NA RAJD ROWEROWY
Miasto Pszów i Sekcja Turystyki Rowerowej działająca przy
Towarzystwie Przyjaciół Pszowa zaprasza na Rajd rowerowy
4 czerwca 2017 r.
Długość trasy 20 km.
Start rajdu - 13.00 spod sceny – parking dolny przy pszowskim rynku
Przyjazd ok. 14.45 – parking dolny przy pszowskim rynku
Stu pierwszych uczestników otrzyma koszulki i odblaski
rowerowe. Na mecie wszyscy uczestnicy otrzymają gorący
posiłek. Zostaną zorganizowane także 3 konkursy: rzut lotką
i pompowanie dętki roweru dla dorosłych oraz rzut piłeczką
do wiaderka dla dzieci.
Spośród uczestników rajdu zostanie nagrodzony najstarszy
i najmłodszy zawodnik.
Zapraszamy!
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XXII DNI PSZOWA
ORGANIZATORZY:

PATRONI MEDIALNI:

SPONSORZY:

COOLMAR PPRZEDSIEBIORSTWO USŁUG
CHŁODNICZO – KLIMATYZACYJNYCH

EuroPark s.c. ul. Traugutta 52
44-370 Pszów

NAPRAWA AGD
Ryszard Mucha
os. Biernackiego 73
44-370 Pszów

BOLLIMAR
Bolesław Pardubicki
ul. Okrzei 19 C
44-370 Pszów

Cukiernia
Stanisław Łuciejko
ul. Skwary 21
44-370 Pszów

Katarzyna Kampik
Firma Handlowa KABUT
ul. Kusocińskiego 2 a
44-370 Pszów

Hurtownia papiernicza
PAPIRUS
ul. Pszowska 483
44-370 Pszów

KWIACIARNIA ISMENA
KRYSTYNA BUGDOL
PSZÓW UL. TRAUGUTTA 25
44-370 PSZÓW
TEL: 32 455 78 77

ELZET s.c.
STACJA KONTROLI POJAZDÓW.
SERWIS OGUMIENIA
Skowronek Krzysztof Skowronek Bartosz
ul. Pszowska 494
44-370 Pszów

Restauracja, Pizzeria
„PARADISO”
ul. Kusocińskiego 5
44-370 Pszów

Piekarnia Donpor
Piotr Donga
ul. Pszowska 565
44-370 Pszów

Salon Meblowy
Izabela
ul. Pszowska 411
44-370 Pszów

SZKLARZE.ab
Anna Batóg
ul. Ks. Witolda 8/6
44-370 Pszów

P.P.U.H. „WABUD”
Wojciech Wajda
ul. Drzymały 5
44-370 Pszów

Mechanika Pojazdowa
Cyranka Tomasz
ul. Kolberga 103
44-370 Pszów
tel: 502 413 192

MAREK OWCZARCZYK
ul. Kołłątaja 47 a
44-370 Pszów

