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Wszystkim pyskowiczanom oraz czytelnikom
„Przeglądu Pyskowickiego”
spokojnych i zdrowych,
pogodnych oraz rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie najbliższych
w cudownej atmosferze oraz wszelkiej
pomyślności w nadchodzącym 2016 roku

życzą
Rada Miejska, Burmistrz Pyskowic
oraz
redakcja „Przeglądu Pyskowickiego”
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POCZTÓWKACH"POCZTÓWKACH"POCZTÓWKACH"POCZTÓWKACH"POCZTÓWKACH"

W związku z koniecznością zachowa-
nia obowiązującego w okresie rozliczenio-
wym wymiaru czasu pracy

24 GRUDNIA 2015 r.
URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH

BĘDZIE NIECZYNNY

31 GRUDNIA 2015 r.
URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH

BĘDZIE CZYNNY

w godzinach: 7.30 - 15.30

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
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DIAMENTODIAMENTODIAMENTODIAMENTODIAMENTOWE I Z£OTE GODWE I Z£OTE GODWE I Z£OTE GODWE I Z£OTE GODWE I Z£OTE GODYYYYY

Urząd Stanu Cywilnego w Pyskowicach informuje, że sala ślubów z dniem 1 grudnia br. zostaje przeniesiona do Ratusza.
Urząd Stanu Cywilnego w Pyskowicach prosi pary małżeńskie obchodzące w 2016 r. "Złote i Diamentowe Gody" o zgłaszanie jubileuszu
do 31 marca 2016 r. w USC, pokój 109 (parter), Urząd Miejski w Pyskowicach. Prosimy o przedstawienie dowodów osobistych.

INFORMACJE URZÊDU STANU CYWILNEGO

Złote gody:
Otylia i Józef Foik,

Leokadia i Mieczysław Kajdasz,
Bronisława i Zbigniew Dudkowscy,

Janina i Julian Soneman,
Emilia i Karol Gsell,

Magdalena i Władysław Jankowscy,
Rozalia i Julian Krupowies,

Elżbieta i Stanisław Sztuczka.

Złote gody:
Helga i Gerard Janoszka,
Barbara i Sławomir Kulik,
Edyta i Stanisław Majchrzak,
Janina i Mieczysław Dobrzańscy,
Bronisława i Kazimierz Nikidem,
Danota i Ryszard Woźniak,
Janina i Joachim Lach,
Krystyna i Józef Moroz.

Diamentowe gody:
Ruta i Stanisław Scieżka,

Edeltrauda i Sławomir Labocha,
Marianna i Karol Chomiak.

Złote gody:
Zofia i Herman Camplair,

Teresa i Jan Gorczyca,
Adelajda i Jerzy Matuszczyk,

Krystyna i Diter Klonek,
Halina i Zbigniew Jarema.
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KONDOLENCJE
Rodzinie oraz wszystkim bliskim

słowa wsparcia i wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

prof. Jana Mostowskiego
wieloletniego nauczyciela pyskowickiego liceum

składa
Burmistrz Pyskowic, Rada Miejska

oraz członkowie Kolegium Redakcyjnego
„Przeglądu Pyskowickiego”
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RUSZA BUDOWRUSZA BUDOWRUSZA BUDOWRUSZA BUDOWRUSZA BUDOWAAAAA

MONITORINGMONITORINGMONITORINGMONITORINGMONITORING
NA SIKORSKIEGONA SIKORSKIEGONA SIKORSKIEGONA SIKORSKIEGONA SIKORSKIEGO
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GÓRNIK ZABRZEGÓRNIK ZABRZEGÓRNIK ZABRZEGÓRNIK ZABRZEGÓRNIK ZABRZE
W NASZYCH SERCACHW NASZYCH SERCACHW NASZYCH SERCACHW NASZYCH SERCACHW NASZYCH SERCACH

M£ODZI FILATELIŒCI PYSKOWIC

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
Pyskowice, ul. Armii Krajowej 20
GABINET REUMATOLOGICZNY

lek. med. Alina Ryfińska
gabinet czynny w czwartki 14.00-18.00

rejestracja tel. codziennie 14.00-18.00
514 960 484

ZIMA NASZIMA NASZIMA NASZIMA NASZIMA NAS
NIE ZASKOCZY!NIE ZASKOCZY!NIE ZASKOCZY!NIE ZASKOCZY!NIE ZASKOCZY!
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TOLERANCJA WOBEC OSÓB
Z NIEPE£NOSPRAWNOŒCIAMI

DZIA£ALNOŒÆ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

MOJA WIZJA NAUKOWCA
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Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,
w 15 minut.w 15 minut.w 15 minut.w 15 minut.w 15 minut.

TTTTTel. 731 255 504el. 731 255 504el. 731 255 504el. 731 255 504el. 731 255 504

KLUCZ DO SERCAKLUCZ DO SERCAKLUCZ DO SERCAKLUCZ DO SERCAKLUCZ DO SERCA
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KLUBU CZARNI PYSKOWICEKLUBU CZARNI PYSKOWICEKLUBU CZARNI PYSKOWICEKLUBU CZARNI PYSKOWICEKLUBU CZARNI PYSKOWICE

    
   
     
    
      
       
     
    
    
     
     
      
     
     
  

     
    
    
    
    
     
     


    
     
      
      
     


    
      
     
       
     
      
      
     
    
      
     
       
    
       
      
  

   
      
      
 

 
 



88888 Przegl¹d Pyskowicki  nr 12 (230) Grudzieñ 2015

           
           
           
   

         
         
       
   

         
       
  

         
      
 

       
         
    

      
  

       
        
     
     
    
    
    
       
      
    
     
       
      
     
      
       
       
      
       
       
     
     
     
     
      
        
      

      
    
      
     
     
         
      
     
      
    
    
       
      
      

     
      
    
       
       
      
    
         
       

    
      
       
    
      
       
      

     
      
       
       
  

     
    
     
    
     
     
        
        
  

 
   

"TRÓJKA" O BEZPIECZEÑSTWIE"TRÓJKA" O BEZPIECZEÑSTWIE"TRÓJKA" O BEZPIECZEÑSTWIE"TRÓJKA" O BEZPIECZEÑSTWIE"TRÓJKA" O BEZPIECZEÑSTWIE

ORSZAK TRZECH KRÓLIORSZAK TRZECH KRÓLIORSZAK TRZECH KRÓLIORSZAK TRZECH KRÓLIORSZAK TRZECH KRÓLI



99999Grudzieñ 2015 Przegl¹d Pyskowicki  nr 12 (230)

     
      
      
       
   

      
    
      
      
      
     
     
     
      
    
     
     
     
      
      
       
    
     
     
  

    
    
       
       
     
       

O DRZEWO DRZEWO DRZEWO DRZEWO DRZEWACH WIEDZ¥ JU¯ DU¯OACH WIEDZ¥ JU¯ DU¯OACH WIEDZ¥ JU¯ DU¯OACH WIEDZ¥ JU¯ DU¯OACH WIEDZ¥ JU¯ DU¯O

    
      
      
 

     
     
     
    

     


   
     
    
      
 

 

DY¯URDY¯URDY¯URDY¯URDY¯URY RADNYCH RADY MIEJSKIEJY RADNYCH RADY MIEJSKIEJY RADNYCH RADY MIEJSKIEJY RADNYCH RADY MIEJSKIEJY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
      

 
           

          

 
        

 
      

 
  

      
    

    
  

    

              

 
  

       

           

 
         

   

 
 

  
   

     

           

           

           

 
  

       
   

 
  

       

       

           

   

Fo
to

: K
rz

ys
zt

of
 K

oł
od

zi
ej



1010101010 Przegl¹d Pyskowicki  nr 12 (230) Grudzieñ 2015

Wydawca: GMINA PYSKOWICE.
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Nak³ad 3000 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice, ul. Chopina 6, tel. (32) 231-32-16

   
    
    
    
 

       
      

       
  

    

    

    

        
      

       
      

       
      

  

  
     
    
  

       
      

       
       

        
     

        
      

  

  
     
    
  

       
      

      
      

      
     
 

        
      

       
     

       
       

       
      

       
     

  

  
     
      
 

       
      

       
      

       
      

       
      

       
      

       
      

       
     

  

  
     
      
 

       
      

       

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

Sprzedam mieszkanie
3 pokoje w Pyskowicach

tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658
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Pyskowice, ul. Szpitalna 7, tel. (32) 233-97-29

w grudniuw grudniuw grudniuw grudniuw grudniu
za grza grza grza grza grosze!osze!osze!osze!osze!

 świece adwentowe i na kolędę

 choinki, oświetlenia led, ozdoby

 pokarmy dla ptaków dziko żyjących

T³umaczenie dokumentów oraz asysta w urzêdach
Kursy jêzykowe:
- dzieci od 6 lat

- doroœli 30+, zajêcia w soboty
- przygotowanie do matury i innych egzaminów

Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4
tel. 668-452-917

www.angielski.pyskowice.biz

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO
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