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"NIECH WAM TO BÓG ODPUŒCI"

          
         

           
            
         
           
          
         

         
        
           
           
           
        
          
          
             
         
          
         
         
        
          
        

 

          
         
          
         

BIEG JESIENI 2018

   

W związku z koniecznością zachowania
w okresie rozliczeniowym (październik, listopad, grudzień 2018 r.)

obowiązującego wymiaru czasu pracy

URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
09 listopada 2018 r.

BĘDZIE CZYNNY
w godzinach: 7.30 - 15.30

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
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REMONT ZABYTKOWEGO RATU-
SZA

CO NOWEGO W INWESTYCJACH?

     
      
     
       
      
   
     
        
 

MODERNIZACJA MIEJSKIEGO
OŚRODKA KULTURY I SPORTU

    
    
     
    
       
    
     
       

    
         
     

 TERMOMODERNIZACJA ŻŁOBKA

      
      
  

 BOISKO DLA MŁODYCH PIŁKARZY

    
       
    
     
      
    
       
      
    

     
      


    
  
    
   
     
      
  
    
     
  

          
         
          
          
           
            
         
           
       

            
             
         
        
           
           

INFORMACJA
DOTYCZ¥CA STANU FINANSOWEGO

GMINY
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DZIEÑ OTWARTY NA SK£ADOWISKU ODPADÓW
     

        
         
       
       
        


       
        
        
           
       
     
      


       
        
         


   

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU
W ZWI¥ZKU Z PLANOWANYM ZAMKNIÊCIEM

SKRZY¯OWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 2905S
UL. WYZWOLENIA/ UL. GLIWICKA Z UL. WYSZYÑSKIEGO
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BIEG JESIENI 2018
   

Z okazji Jubileuszu 45-lecia

Polski Zwi¹zek Hodowców Kanarków
i Ptaków Egzotycznych O/Pyskowice

zaprasza na wystawê
kanarków i ptaków egzotycznych

17.11.2018 r. od godz. 9.00 do 18.00
18.11.2018 r. od godz. 9.00  do 16.00

MOKiS Pyskowice, ul. Kardyna³a Wyszyñskiego 27

Wstêp wolny
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"SZÓSTKA" W BARWACH BIA£O-CZERWONYCH!

    
       
     
      
     
     
    

    
   
  
    
      
    
     
    
     
    
  
    
 

  
      
     
    

        
    
     
     
       
  

 

       
         
        
       
       


       
     
        
        
       
   

         
     

       
      
     
 

       
         
        

DZIEÑ OTWARTY CENTRUM WSPARCIA RODZINY
W PYSKOWICACH

      
       
       

     
       
     

       
         
           


 
 
 
 
 

       
        
         
    

    

Rzeczpospolita
Polska

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz SpołecznyŚląskie.
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LUDZIE
I ROBOTY

     
       
     
       
   
        
   

       
      
       
        
     
      
      
      
       
      
     
       
      
         
      
     
     
   

       
     
       
      
        
       

      
        
      
      
     
      
      
     
      
       
  

     
      
      
        
      
    
       
       
   
     
        
      
      
    

     
        
      
       
       
       

W PYSKOWICACH O CÓRCE STALINA
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50. URODZINY PPP W PYSKOWICACH

           
       
         
         
        

        
       
        
   

V MIÊDZYŒWIETLICOWE
ZAWODY SPORTOWE

ZA NAMI
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NOWY ROK AKADEMICKI UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU W PYSKOWICACH

    
      

           
       
      
       
         
            
         
            
         
         


MAMY ZASZCZYT ZAPROSIĆ
MIESZKAŃCÓW PYSKOWIC, ABSOLWENTÓW

I PRZYJACIÓŁ "KONOPNICKIEJ"
ORAZ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
NA OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI,

KTÓRE BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE NA DZIEDZIŃCU
"KONOPNICKIEJ" 11 LISTOPADA

(PO ZAKOŃCZENIU UROCZYSTOŚCI
POD POMNIKIEM PATRIOTYCZNYM).

        
        
         
      
       
      
       
       
         
          
         
       

          
       
         

 

"KONOPNICKA" NA CO DZIEÑ I OD ŒWIÊTA
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COSMOCARCOSMOCARCOSMOCARCOSMOCARCOSMOCAR
STUDIO URODYSTUDIO URODYSTUDIO URODYSTUDIO URODYSTUDIO URODY

TEL. 799 497 001TEL. 799 497 001TEL. 799 497 001TEL. 799 497 001TEL. 799 497 001
Mobilna kosmetykaMobilna kosmetykaMobilna kosmetykaMobilna kosmetykaMobilna kosmetyka

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

           
           
           
        
          

          
         
        
          
        
   



PYSKOWICE MAJ¥
MISTRZA POLSKI!

    
      
       
     
      
      
      
     
      
      
      
      
      
       
      
      
      
    
      
     
      
    
     
     
      
      
       
      
     
      


FUTSAL NA NAJWY¯SZYM POZIOMIE
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T³umaczenia medyczne, prawnicze i inne

Kursy jêzyka angielskiego dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych

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

www.angielski.pyskowice.biz
e-mail: grazyna.schuwald@gmail.com

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO


