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Obraz "Na wielkanocnym stole" namalowany ustami
przez Jolantê Borek-Unikowsk¹.

Dziêkujemy Wydawnictwu AMUN, Racibórz ul. Waryñskiego 21
za nieodp³atne udostêpnienie reprodukcji

U STÓP KRZY¯A STALI

Dni Papieskie w naszym mieœcie

        
        
          
           
          
         
           
            
          
           
   

ZMIANA GODZIN PRACYZMIANA GODZIN PRACYZMIANA GODZIN PRACYZMIANA GODZIN PRACYZMIANA GODZIN PRACY
URZÊDU MIEJSKIEGOURZÊDU MIEJSKIEGOURZÊDU MIEJSKIEGOURZÊDU MIEJSKIEGOURZÊDU MIEJSKIEGO
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
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ORKIESTROWYORKIESTROWYORKIESTROWYORKIESTROWYORKIESTROWY
REKORD!REKORD!REKORD!REKORD!REKORD!
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Komisja Rewizyjna
   

    
   
    
    
   
   
    
    
    
      
   
   
     
    
  

    
   
     
    
   
    
   
    
     
   
     
     
     
       
    
    
    
     
    

    
    
   
    
  
   
     
   
     
    
  
    
   
    
  

  
    
    
   
      
    
   
  
  
  
    
      
    
     
   
  
    
    
 

  
 

Komisja
Gospodarki Komunalnej
    

     
   
   
    

    
    
   
      
   
   
     
    
   
     
  
      

    
    
   
    
  
   
   
    
   
  

    
    
     
   
   
    
    
 

  
 

Z PRAC KOMISJ I  RADY MIEJSKIEJ
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W zwi¹zku z powy¿szym Burmistrz Miasta Pyskowice
zaprasza do:

sk³adania ofert kandydatów na cz³onków
Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej, dzia³aj¹cej przy

Urzêdzie Miejskim w Pyskowicach.
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INFORMACJA
URZÊDU SKARBOWEGO OG£OSZENIE O NABORZEOG£OSZENIE O NABORZEOG£OSZENIE O NABORZEOG£OSZENIE O NABORZEOG£OSZENIE O NABORZE

DO SPO£ECZNEJ KOMISJIDO SPO£ECZNEJ KOMISJIDO SPO£ECZNEJ KOMISJIDO SPO£ECZNEJ KOMISJIDO SPO£ECZNEJ KOMISJI
MIESZKANIOWEJMIESZKANIOWEJMIESZKANIOWEJMIESZKANIOWEJMIESZKANIOWEJ
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Kickboxing czy szermierka to sporty doœæ egzotyczne, znane przeciêtnemu zjadaczowi chleba
jedynie z telewizji. A warto je poznaæ bli¿ej. Dlatego przedstawiciele wymienionych dyscyplin
goœcili w Szkole Podstawowej nr 6 w Pyskowicach w cyklu "Bliskich spotkañ ze sportem". Pod
koniec listopada uczniów odwiedzi³ mistrz œwiata i Europy - kickboxer Szymon W¹s, a w grud-
niu wicemistrz olimpijski z Pekinu, szpadzista Adam Wiercioch.

BLISKIE SPOTKANIA ZE SPORTEM W SZÓSTCEBLISKIE SPOTKANIA ZE SPORTEM W SZÓSTCEBLISKIE SPOTKANIA ZE SPORTEM W SZÓSTCEBLISKIE SPOTKANIA ZE SPORTEM W SZÓSTCEBLISKIE SPOTKANIA ZE SPORTEM W SZÓSTCE

Spotkanie z Adamem Wierciochem cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniemSzymon W¹s z uczniami SP nr 6
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OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJOGNISKO PRACY POZASZKOLNEJOGNISKO PRACY POZASZKOLNEJOGNISKO PRACY POZASZKOLNEJOGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
ZDOBYWZDOBYWZDOBYWZDOBYWZDOBYWA NAGRODY!A NAGRODY!A NAGRODY!A NAGRODY!A NAGRODY!
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CZES£ACZES£ACZES£ACZES£ACZES£AW W PYSKOWICACHW W PYSKOWICACHW W PYSKOWICACHW W PYSKOWICACHW W PYSKOWICACH
          

           
      
            
       
    

          
         
      
       
         
 

         
         
        
        

 

Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice
oraz Miejski Oœrodek Kultury i Sportu

serdecznie zapraszaj¹ gimnazjalistów, ich rodziców
oraz wszystkich zainteresowanych na

które odbêd¹ siê w dn.

 03.04.2009 r.
 o godz. 9.00

V. PYSKOWICKIE
TARGI

EDUKACYJNE

PODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWANIEANIEANIEANIEANIE
     

  

ERNSTERNSTERNSTERNSTERNSTA BURDYA BURDYA BURDYA BURDYA BURDY
  

  

 w Miejskim Oœrodku Kultury i Sportu
w Pyskowicach

w programie m.in.:

- prelekcja nt. poszukiwanych zawodów
oraz sytuacji na rynku pracy

- prezentacja szkó³ ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu gliwickiego i tarnogór-
skiego

WSTÊP WOLNY!
Nr kontaktowy: (0-32) 332 60 77

Wydzia³ Kultury, Sportu
i Spraw Spo³ecznych
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WYSTWYSTWYSTWYSTWYSTAAAAAWYWYWYWYWY W MUZEUM MIEJSKIM W MUZEUM MIEJSKIM W MUZEUM MIEJSKIM W MUZEUM MIEJSKIM W MUZEUM MIEJSKIM
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"RAMIÊ W RAMIÊ" CZYLI O KLASIE INTEGRACYJNEJ
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 Pieczêæ z XVII wieku P³ócienników z Pyskowic  Pieczêæ z 1771 roku Garncarzy z Pyskowic
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NOWE METODY REHABILITACYJNE
W PYSKOWICKIM ¯£OBKU!

             
         
        
       
         
        
      

       
      
       
       
       
        
      

 

    
     
    
 

     
   
  
    

    
     
      
    
   
      

    
    
       

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPSELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPSELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPSELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPSELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓWADÓWADÓWADÓWADÓW
W WORKACHW WORKACHW WORKACHW WORKACHW WORKACH

    
      
       
       
  
       
    
       
 

   



1111111111MARZEC 2009 Przegl¹d Pyskowicki Ê nr 3 (149)

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 faktów podanych w artyku³ach, informacjach i komunikatach.
Nak³ad 2500 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice, ul. Chopina 6,
tel. 032 231-32-16

         
        
         
        
          
    

      
         
        
        
        
      
        
        

GOR¥CE RGOR¥CE RGOR¥CE RGOR¥CE RGOR¥CE RYTMYYTMYYTMYYTMYYTMY KARNA KARNA KARNA KARNA KARNAWWWWWA£U "W EGIPCIE"A£U "W EGIPCIE"A£U "W EGIPCIE"A£U "W EGIPCIE"A£U "W EGIPCIE"

      
         
         
         
       
          
         
         
        


        
          
         
       
           
          
             
          
   

          
           
        
  

        
        
      

 

Wydawca: GMINA PYSKOWICE.
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice,
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