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UROCZYSTOŒCI DIAMENTOWYCH I Z£OTYCH GODÓW
         

      
      
        
        
          
       
       
      
       

24 grudnia 2019 r. (wtorek)

URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
BĘDZIE NIECZYNNY
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PYSKOWICE - DOBRZE TU MIESZKAÆ
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Z  PRAC RADY MIEJSKIEJ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

      
      
      
      
     
     
       
     
     
     
      
     
  

    
  
        

     
         
       
       

      
    
  

      
    

    
      
     
        


     
    
     
      
        
      
     
     


      
        
    
     
    
    
       
    
     
     
     

      
    

     
   
      
    
  

    
     
    
       
       

    
     
      
    
      
     
 

     
      
      
       

 
  

PYSKOWICE -
DOBRZE TU
MIESZKAÆ

   

     
      
      
 

     
    
     
    
      

       
      
     
  
     
   
      
       
     
       
      
    
       
    



      
       
    
      
       
      
  

       
      
      
      
    
      
      
     
     
     
        
     
       
       
   

       
       
    
  
      
 

      
       

MIEJSKA CHOINKA
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KOLEJNE NASADZENIA.
JESZCZE WIÊCEJ DRZEW

W PYSKOWICACH

        
        
         
         
        
           
        
      

        
        
       

         
         


 
 

     

        
        
       
         
      
           


           


     

         
        
           
         

ZMIANA OP£ATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 R.
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 Od lewej: Antoni Drewniak - Redaktor Naczelny "Przeglądu Pyskowickiego" w latach 1998-2002,
Krzysztof Łapucha - obecny Redaktor Naczelny, Jolanta Drozd - Przewodnicząca Rady Miejskiej,

Adam Wójcik - Burmistrz Pyskowic, Agnieszka Kazubek - Sekretarz Miasta)

       
      
   
      
     
    
     
     
     
       
    

     
    
     

     
    
   

   
    
    
        
     
    


    

"PRZEGL¥D PYSKOWICKI" - 25 LAT HISTORII
LOKALNEJ PRASY SAMORZ¥DOWEJ

PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE
W PYSKOWICKIM UM

          
      

      
       
       

         
        

          
       
    

 WSPOMNIENIA III PYSKOWICKIEJ GALI SPORTU
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AKCJA ZIMA
         

        
       
          
        
       
       
         
          
         
      
       
        
          
         
         
           
            
        
        
        

ŒWIÊTA W PYSKOWICACH

        
        
     
       
        
         
        
          
       
         
        
        
         
        
        
        

          
          
     
         
          
         
       
         
         
 

       
      

     

      
    

665 640 000

Lp.
Nazwisko i imię
koordynatora

"Akcji zimowej 2018/2019"

Numer telefonu
stacjonarnego

Numer telefonu
komórkowego

1. Mirosław Tomczak 32 332-60-12 służbowy 533 483 949

2. Bartosz Straszak 32 332-60-18
służbowy

3. Marta Kwaśniewska

       
        
        
     

Drogi i chodniki gminne:
       

      


      
       

    
  

    
   

       
           

     
       
     

Drogi Wojewódzkie:
        

     
        
        
          
        
       

      
            
    

          
          

Drogi Krajowe
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ESCAPEROOM W PYSKOWICACH!

         
          
        

 
    

     
      
    
     
 

    
      
     
     
       
       
     
      
     
        
      
     
       

II BIEG MIKO£AJKOWY DLA DZIECI
W PO£UDNIOWEJ CZÊŒCI MIASTA

PYSKOWICE

       
     
      
     
      
   

     
      
       
     
    
   

USC wyró¿nienie
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MOBILNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA DLA SP 4
W PYSKOWICACH

      
       
      
     
    
      
      
      
   

     
    
     
     
     

FESTIWAL PIOSENKI W ZSS W PYSKOWICACH
     
        
     
     
    
      
     
    
      
      
       
        
     
     

       
  

 


   

       
     
     
     
   
      
     
    
     
    
       
     
   
      
       
      
     
       
     
   

    
     
     

 


  

Punkt Opłat.
Przyjmujemy wszystkie

opłaty, raty itp.
Biuro Kredytowe Fines

44-120 Pyskowice,
ul. Szopena 1

tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80
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CENNY SKARB

PODZIĘKOWANIE
      

        
    


 

   

        
       
        
    

 


   

Wydawca: GMINA PYSKOWICE.
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel.: 32 332-60-66; fax. 32 332-60-02; e-mail: gazetapyskowice.pl

Krzysztof £apucha - redaktor naczelny. Kolegium redakcyjne: I. Paszek, T. Gorczyca, A. Kazubek, W. Ob³¹k, P. Denisiewicz.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materia³ów, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowañ i zmiany tytu³ów, nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ i listów. Ka¿dy z autorów bierze
odpowiedzialnoœæ za prawdziwoœæ informacji podanych w artyku³ach, informacjach i komunikatach oraz oœwiadcza, ¿e posiada wszystkie wymagane zgody zwi¹zane z ochron¹ danych osobowych, w tym
zwi¹zanych z ochron¹ wizerunku.
Nak³ad 3200 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice, ul. Chopina 6, tel. 32 231-32-16

    
      

       
        
          
        
          

    
   

     

EKOLOGICZNE OŒWIETLENIE
DROGI OSIEDLOWEJ W PYSKOWICACH

MIKOSZOWINIE, PTASIE OSIEDLE" -
PROJEKT ZREALIZOWANY

Foto: Rafał Korzeniowski



1010101010 Przegl¹d Pyskowicki  nr 12 (278) Grudzieñ 2019

      
      
     
      
   
      
   
     
   
      
     
      
        
   
      
      
       
     
     
    
    

     
   
     
      
     
     

     
    
    

    
       
     
      
      
     
     
        
      
      
     
      
     
    
    
    
      

     
     
   
      
       
      
     

PODIUM DLA "KONOPNICKIEJ"
      
      
       
       
      
      
     
       
       
       
       
     
     

     
     
     
     
       
     
 

    
    
      
  

 


    

       
          
          
         
            
          
           
            
              
         
          
       

      
          
       
       

 
 

CENTRUM WYSTAWIENNICZECO GDZIE KIEDY
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