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100-LETNI
PYSKOWICZANIN

      
       
     
       
      

      
       
        
     
     

 


  

      
    

         
           
          
          
           
           
           
        
         


            
           
        
         
   

         
          

III EDYCJA PYSKOWICKIEGO BUD¯ETU OBYWATELSKIEGO
PROJEKTY ZERALIZOWANE

Pyskowicki Park Nauki i Rozrywki przy Szkole Podstawowej nr 6

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5
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TERMOMODERNIZACJA SZKÓ£

  
  
   
  
   
    
  
   
               
        
    
     
     
      
      
     
     
      
      


     
      
     
    
      
        
      
     

    
      
      
    
       
      
       
       
       
     
      
   
      
       


     
     
    
     
    
       
      
    
      
    
     
       
    
    
    
      
 

  
    

     
      
    
     
       
          
  

     
       
       
 

      
    
      
     

      
     
    
      
     
  

       
     
     
       
        
    

     
     
      
  

      
     
       
     
   
     
   
       
      
 

   

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 6

Szkoła Podstawowa nr 4 - przed

Szkoła Podstawowa nr 6 - przed

Szkoła Podstawowa nr 5 - przed
Szkoła Podstawowa nr 5
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Z  PRAC RADY MIEJSKIEJ
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OTWARTA STREFA
AKTYWNOŒCI (OSA)

PRZY UL. JAWOROWEJ

         
        
  

 
   

A N K I E T A

Czy jest Pani/Pan za tym, aby w sezonie letnim zamiast dwóch imprez maso-
wych: Dni Pyskowic oraz Dożynek, organizowana była jedna 3-dniowa
impreza pt.: Święto Miasta, której program będzie tematycznie podzielony
i dostosowany do różnych grup wiekowych?

TAK

NIE

       
   
     
   
  
  

    
     
  

 


    
  

      
       
    
      
       
     
      
    
    
   

   
      
      
    
     
     
       
     
        
     
   

     
      
    
     
       
      
    
  

 


  
 

    
       
       
    
    
      
       
     
      
     

      
     

     
    
        


    
    
    

     
   

    
     
      
     

    
    
 

     
      
    
      
      
    

     
     
      
      

TERMOMODERNIZACJA SZKÓ£
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NOWA FORMA WSPARCIA
DLA OSÓB

NIEPE£NOSPRAWNYCH

SPOTKANIE W SPRAWIE
DIAGNOZY POTRZEB
I PROBLEMÓW OSÓB

NIEPE£NOSPRAWNYCH
ORAZ ICH OTOCZENIA

    
     
       
       
  

     
   
     
    
    
    
  

     
      


     
      
     
    
    
     
    
      
     

 


  

      
     
     
   
     
    
      

    
       
    
     
    


    
   
      
     


 

   
  
    

      
      

      

  

      

   
 

       
   

   

 

     

  

     

   
 

    
   
   

  

 

    
 

 


  
  

TYMCZASOWA
SIEDZIBA OŒRODKA
ROZWI¥ZYWANIA

PROBLEMÓW
UZALE¯NIEÑ
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PYSKOWICKI KAMIEÑ MILOWY

      


 
 

  
  

          
      
       

      
          
            
         
       
       
         
    

DZIEÑ OTWARTY
SK£ADOWISKA ODPADÓW

         
         
  

 
 

      
       
     
    
       
      
     
     
      
     
       
       
      
     
    
     
      
      
      
    
    
     
     
     
         
      
      
     
     

DELEGACJA Z PYSKOWIC Z REWIZYT¥ W LA RICAMARIE
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INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UTW W PYSKOWICACH

Foto: Magdalena Fiszer-Rębisz

        
    

        
          
     

SENIORZY UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU

NA ROWERACH

        
       
      
           
  

          
          
       


 
  

MIÊDZYNARODOWY
DZIEÑ OSÓB

STARSZYCH W DDS+
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PYSKOWICZANKA W REPREZENTACJI POLSKI!
      
      
       
    
      
      

       
      
     
     
        
     
       
       
        
  

     
        
         
      
      
      
    
    

    
      
       
     
       
        
        
     

 


   

     
   

      
      
      
     
     
      
     
 

     
     
    
      
       
    

    
     
   
    
     
    
      
 

     
     

PYSKOWICE MAJ¥
SWOJEGO NOBLISTÊ!
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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

          
         
          
         
           
         
         
        
       
     

 


  
  

SPRZ¥TANIE ŒWIATA

Foto: Pola Rupacz - uczennica SP nr 3 Pyskowice

         
         
         
         
       
      

"RUCH TO ZDROWIE, W JEDYNCE
KA¯DE DZIECKO, TAK POWIE ..."

        
         
        
         
         
        
        
   

       
          
        
            
         

           
        
           
  

  


   

WRZEŒNIOWY PIKNIK RODZINNY W "KONOPNICKIEJ"
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Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice,
tel.: 32 332-60-66; fax. 32 332-60-02;
e-mail: gazetapyskowice.pl
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CO GDZIE KIEDY

             

     
           

      
     
     


         
      
  

        
      

     
     
      
     

          
    
   

          
     

    
         
  
    
      
  

        
      


       
     
        
 

         
      
       
     
      
     
 

       
      
        

     
    

      
       
  

         
     

        
    
  

OKNA OTWARTE NA POLSKÊ
          

        
       
        
          
          
     

           
          
         
        
         
          
          
        
       
      

        
          
       
     

         
        
        
   

        
  

        
 

 
     

ŒWIÊTO SPORTU I ŒWIETLIC W SP5
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 GAD¯ETY PROMOCYJNE
PYSKOWIC
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