Pyskowice
Pyskowice
Informacje
Mieszkańcy, Pyskowice
Organizacje pozarządowe mają głos
14 lipca 2021 1 min read
Gospodarka i Inwestycje, Pyskowice
Uwaga – utrudnienia w poruszaniu się po rynku
7 lipca 2021 1 min read
Gospodarka i Inwestycje, Pyskowice
Są pieniądze na przebudowę ul. Wrzosowej
2 lipca 2021 1 min read
Mieszkańcy, Pyskowice
Organizacje pozarządowe mają głos
Gospodarka i Inwestycje, Pyskowice
Uwaga – utrudnienia w poruszaniu się po rynku
Gospodarka i Inwestycje, Pyskowice
Są pieniądze na przebudowę ul. Wrzosowej
Mieszkańcy, Pyskowice
Biblioteka miejska uruchomiła punkty samospisu dla seniorów

Pyskowice
Pyskowice to miasto w powiecie gliwickim o powierzchni 31,14
km kw., w którym mieszka ponad 16 tysięcy osób. Pyskowice
sąsiadują z Gliwicami, Rudzińcem, Zbrosławicami oraz Toszkiem
i Wielowsią, które nie są w Metropolii.
Pyskowice położone są na szlaku akwenów Pojezierza
Górnośląskiego. To miasto pełne zieleni. Ogólna powierzchnia
parków i lasów wynosi aż 149 hektarów. Walory krajobrazowe
tworzą m.in. skupiska leśno – wodne jeziora Dzierżno Małe oraz

szeroka dolina Dramy.
Pyskowice należą do najstarszych miast Górnego Śląska,
pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1256 roku. Posiada
bogatą historię, w której przenikają się wątki niemieckie,
pruskie, śląskie, żydowskie i polskie. Wieloetniczna
przeszłość pozostawiła po sobie zabytkowe kościoły, urokliwą
starówkę z rynkiem i ratuszem. Do turystycznych atrakcji
należą również przykłady dawnej kultury technicznej, jak
ponadstuletni dworzec kolejowy. A od niedawna też – odnowiony
park miejski. To obecnie jedno z najładniejszych tego typu
miejsc na Śląsku, czego dowodem jest II miejsce obiektu w
internetowym plebiscycie marszałka województwa na najlepszą
przestrzeń publiczną.
W jednej z tutejszych piaskowni odkryto szkielety mamuta oraz
nosorożca włochatego. Zaprojektowano specjalną ścieżką
edukacyjną, a repliki tych zwierząt znajdują się w szkolnym
parku. Park jest ogólnodostępny i można go zwiedzać
bezpłatnie.
Charakterystyczne dla Pyskowic są kamienice na rynku.
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Mieszkańcy, Pyskowice
Wyprawka dla Czerwonogradu. Pomóż uczniom na Ukrainie
Nasze dzieci ze względu na pandemią uczą się z domów, ale w
jeszcze trudniejszej sytuacji są ich rówieśnicy na Ukrainie.
Wszyscy wiemy jak ciężka jest sytuacja tego kraju, dodatkowo
osłabionego wojną z Rosją. Apelujemy więc o pomoc dla dzieci i
młodzieży z miasta partnerskiego Pyskowic…

23 lutego 2021 1 min read
Gospodarka i Inwestycje, Pyskowice
Pyskowice z dotacją na modernizację sieci ciepłowniczej
W 2021 roku miasto Pyskowice planuje realizację kolejnego
etapu modernizacji sieci ciepłowniczej. Samorząd pozyskał na
ten cel 939 067,00 zł z Górnośląsko – Zagłębiowskiej
Metropolii (GZM). W bieżącym roku przewidziano zabudowę
nowoczesnych węzłów kompaktowych w budynkach wielorodzinnych,
co pozwoli uruchomić dostarczanie ciepła wysokoparametrową
siecią ciepłowniczą…
15 lutego 2021 1 min read
Mieszkańcy, Pyskowice
Zostaw swój podatek dochodowy w Pyskowicach
Trwa akcja składania zeznań podatkowych PIT za rok 2020.
Przepisy stanowią, że podatek dochodowy od osób fizycznych
wraca w formie udziału do gminy, którą podatnik wskaże, jako
miejsce zamieszkania. Bądź więc lokalnym patriotą – rozlicz
swoje podatki w Pyskowicach. Wspomóż nasze miasto, jego rozwój
oraz…
10 lutego 2021 1 min read
Gospodarka i Inwestycje, Pyskowice
Budżet 2021. Pyskowice w dobie epidemii dalej inwestują
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 nadwyżką budżetową. Przy skromniejszych
wpływach niż zwykle, spowodowanych epidemią koronawirusa,
znajdą się jednak…
18 stycznia 2021 1 min read
Gospodarka i Inwestycje, Pyskowice
Nowy budynek mieszkalny przy ul. Poniatowskiego
29 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach podpisane
zostały umowy na realizację budowy IV-kondygnacyjnego,
dwuklatkowego budynku mieszkalnego, przy ul. Poniatowskiego w
Pyskowicach. Umowy zostały zawarte pomiędzy Gminą Pyskowice a
Spółką Międzygminne TBS Sp. z o.o. oraz pomiędzy Spółką a

przedstawicielami Spółki z o.o….
13 stycznia 2021 1 min read
Mieszkańcy, Pyskowice
Pakiety powitalne dla Julii, Filipów i wszystkich
nowonarodzonych Pyskowiczan
Emilia, Julia i Zuzanna to najczęściej wybierane 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 mieszkańców Pyskowic samorząd przygotował
niespodziankę – pakiety powitalne. „Kochany Nowy…
7 stycznia 2021 2 min read
Koronawirus, Mieszkańcy, Pyskowice
Pyskowice: Nowe zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego
Od 1 grudnia 2020 r. do odwołania, w związku ze znacznym
wzrostem zachorowań na COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo
i dobro mieszkańców, ulega zmianie organizacja pracy Urzędu.
Obsługa interesantów odbywać się będzie w następujący sposób:
• poniedziałek, wtorek, środa, piątek od
15.30 z przerwą na dezynfekcję pomieszczeń…
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2 grudnia 2020 3 min read
Pyskowice, Transport publiczny
Szybki pociąg Pyskowice- Gliwice? Pierwsza stacja za nami
Projekt rewitalizacji połączenia kolejowego Pyskowice –
Pyskowice Miasto, podobnie jak wszystkie wnioski Górnośląsko –
Zaglębiowskiej Metropolii (GZM) w ramach budowy Kolei
Metropolitalnej, przeszedł do drugiego etapu Programu „Kolej
+”. Dla naszego miasta oznacza to, że przybliżyła się szansa
na uruchomienie szybkiego pociągu na trasie Pyskowice…
27 listopada 2020 2 min read
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