
  

 
   
    
 
   
   
      
   
    

      
     
       
     
    
   

     
       
    
       
       
       

      
    
       
    
        
    
      
      
       
   

      
         
      
       
      
      
       
       
    
     
        
      
       
      
     
      
      
       
       
       
      
       
       
     
       
       

      
       
       
     
        
     
     


    
     
    
 

     
     
      
      
     
      
      
    
      
    
    
    
     
       
    
     


     
       
      
     
       
     
    
      
      
    
 

    
    
   
     
     
    
  
   
      
    


   
   
    
    
    
   
    
   
    
     
    


     
  
     
  
    
    
      
      
       
      
     
   
   
  
    
    
   
    
 

 
    

 
  

 
  

     
  

Przegl¹d
Pyskowicki
Egzemplarz bezp³atny.
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ZAKOÑCZENIE REWALORYZACJI
I UROCZYSTE OTWARCIE PARKU MIEJSKIEGO

14 grudnia 2019 r. (sobota)
URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH

BĘDZIE CZYNNY
w godzinach
7.30 - 15.30

24 GRUDNIA 2019 r.
URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH

BĘDZIE NIECZYNNY

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA

101. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI
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Z  PRAC RADY MIEJSKIEJ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

       
       
     
    
  
      

       
   
     
     
    
      
   

      
      
       


        
       
     
      
   


    
     

    
 

    
  
     

     
       
        
      
      
     
     
   

      
     
    
       

     
    
     
      
   

      
     
     

    
       
     
       
        
  

      
       
       
      

        
   
     
     


     
        
   

      
      
      
       

 
  

      
     
    
     
    
   
    
    
   

     
    
     
    
     
    
     
     
     
   

   
   
    
     
    
  

     
   
    
   
   

    
   
   
      

    
     

 KARTA DU¯EJ RODZINY
         

          
         
             
           
       
       
         
          
            
  

      
   
 
     

    
   
     

       
   
   
  
    

    


     
   
     

     
   
    

     
     
   
  
   

    
    

    
    
   
      
      
  
 

   
  

CARPE DIEM WRACA NA SCENÊ

         
         


 
 

    

Foto: Marcin Witkowski
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Cieœlik Buchhandlung
    

      
       
        
      
      
    

       
       
    
          
      
       
      
     
       
     
     

       
    
  

Gustav Palla Buchdruckerei
      

    
     
      
       

     
     
      
      
      
       
     
     
        
      
       
     
        
   
   

     
       
     
      
      
  

      
      
        
      
        
     
     

PYSKOWICCY DRUKARZE I WYDAWCY POCZTÓWEK

Rynek 14 - siedziba drukarni Gustava Palli

Wycinek jednej z widokówek, na której zaznaczono,
gdzie mieściła się forma Wilczka. Nigdzie indziej nie

udokumentowano adresu siedziby tej firmy

Siedziba firmy Hansa Marxa - Rynek 27

    
    



     
     


   
    
     
    
    
    

    
    
    
    
    
     

   
     
      
      
    

    
    
 

    
    
     
    

   
     
     
     
   

     
    
    

    
     
    
     
     
     
     
    
       
  

     
    
       
     
 

    
      
    
   

     
    

       
        
       
     
      
        

Wilczek Buchhandlung
       

      
     
       
      
         
    

   

ZAKOÑCZENIE
REWALORYZACJI

I UROCZYSTE OTWARCIE
PARKU MIEJSKIEGO
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PROJEKT "EDUKACJA INTERAKTYWNIE"

Projekt dofinansowany ze œrodków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

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

      
    
       
     
    
    
     
      
     
     
     
      
      
      
   
      
      
     
    
      
   
   
      
   

Z£OTE WA£KI
DO CIASTA

PIERWSZY RAZ
WRÊCZONO

W PYSKOWICACH
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PL¥SY DRAMY
VII OGÓLNOPOLSKIE

SPOTKANIA TANECZNE

       
           
         
         
        
         
        
          
           
        
         
         
         
       
  

          
              
   

       
          
        

       
     

        
         

        
   

        
   

        
 

    

   
 
 
   

  
   

 
  
 
 


   
  
        




NOWY GAD¯ET PROMOCYJNY

        
       
       
        
       
         
       
        
       
       
       
   

POKAZ REKONSTRUKCJI
"OKNA OTWARTE NA POLSKÊ"

Foto: Anna Bąk
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FOTO: Fotografka Hanna Wierzbicka

       
       

        
      
      
       
       
       
       
    
       
     

     
    

    

"Wieczny lot"

Chciałbym latać.
Ale nie jak ptak.

Chciałbym latać jak smok:
powoli i majestatycznie.

Z żarem płynącym we mnie.
Jak ogień w najstarszej kuźni Hefajstosa.

We mnie życiodajny ogień
budzący ogniste życie.

Chciałbym latać.
Podążać szlakiem smoków.

Być jednym z naszych smoczych braci.

Chciałbym latać.
Dolecieć tam, gdzie żyje duch wieczności.

Dokonać tego czego nie dokonał Ikar.

Chciałbym latać.
Wznieść się ponad świat.

Ponad nas.

Chciałbym latać.
Żeby lot był moim wiecznym żywiołem

na wiedzy skrzydłach.

Kto mi da skrzydła?

 

M£ODY
TWÓRCA

        
      
      
       
  

     
         
     
       
     
     
       
      
        
        
      
     
     
       
      
    
     
     
     
     
       
    
       
        
        
     

MAGIA CZYTANIA

       
     
   
      
      
      
       
         
  

     
     
        
       
        


 


     

   
   
    
    
 

  
      
     

    
    
   
   
  
      
    
     
     
     
      
     
       
     

      
     
     
      
    
       
     
    

       
       

      
     
     
     
     
       
     
   

     
      
      
     
    
    

 


   

ZAJÊCIA POZALEKCYJNE



88888 Przegl¹d Pyskowicki  nr 11 (277) Listopad 2019

     
       
     
      
   
 

      
    
      
      
     
      
     
      
      
     
    
      
     
   

      
    
        
     
     
    
    
      
     
   
   
   
       
     
    
      
      
      
     

       


      
     
     
     
    
    
    
      
    
       
     
      
      
    

LEKCJE NA ZIELONEJ PLANECIE

    
      
     
     
    
      
    
     
   

     
      
       
   

 


    

     
     
       
    
    

        
     
      
        
       
     
       
    
          


     
     
 

 

MISTRZYNI Z PYSKOWIC

FOTO: Sylwia Piwoń
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CENTRUM WYSTAWIENNICZE

        
  

           
        
        
      

     
       

      
 

      

         

      

         

 

         


         

ANKIETA - WYNIKI

        
      
       
        
       
           

           
          
            
       
         
          
        
         
      

      
           


   
   

PRZEDSZKOLE NR 1
NIESIE POMOC POLAKOM

NA WILEÑSZCZYZNIE
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CO GDZIE KIEDY
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KRZYŻÓWECZKA JUBILEUSZOWA
      

     
        

          
    


  
    
   
  
    
    
     

  
    
    

  
    
   
    
     
 
     
   
   
      
     
    

   

PYSKOWICCY DRUKARZE
I WYDAWCY POCZTÓWEK

         
    

         
     
 

       
       

       
  

       
     
  

         
 

     
      


       
        
   

      
      

      


      
   

        
         

    
  

        
   

        
     
   

         
           
         
          
           
      
           
    

Hans Marx
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