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INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
W związku z koniecznością zachowa-

nia obowiązującego w okresie rozliczenio-
wym wymiaru czasu pracy

24 GRUDNIA 2015 r.
URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH

BĘDZIE NIECZYNNY

31 GRUDNIA 2015 r.
URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH

BĘDZIE CZYNNY
w godzinach
7.30 - 15.30

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
Urząd Stanu Cywilnego w Pyskowi-

cach informuje, że sala ślubów
z dniem 1.12.2015 r. zostaje przenie-
siona do Ratusza.
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Fot. Krzysztof Kołodziej
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POMÓ¯ DANIELOWI I INNYM
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tel. 32/ 332 60 60, 32/ 332 60 61tel. 32/ 332 60 60, 32/ 332 60 61tel. 32/ 332 60 60, 32/ 332 60 61tel. 32/ 332 60 60, 32/ 332 60 61tel. 32/ 332 60 60, 32/ 332 60 61
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KONDOLENCJE
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

prof. Jana Solińskiego
wyrazy współczucia

Rodzinie
Burmistrz Miasta, Rada Miejska,

członkowie Kolegium Redakcyjnego
“Przeglądu Pyskowickiego”
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POMÓ¯ DANIELOWI I INNYMPOMÓ¯ DANIELOWI I INNYMPOMÓ¯ DANIELOWI I INNYMPOMÓ¯ DANIELOWI I INNYMPOMÓ¯ DANIELOWI I INNYM
   

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

Sprzedam mieszkanie
w centrum Pyskowic 67 m2

tel. 532-361-658

PODZIÊKOWANIE
   

       
        
     
       
       
    

     
      
    

  
 



55555Listopad 2015 Przegl¹d Pyskowicki  nr 11 (229)
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25-LECIE „DFK PEISKRETSCHAM”25-LECIE „DFK PEISKRETSCHAM”25-LECIE „DFK PEISKRETSCHAM”25-LECIE „DFK PEISKRETSCHAM”25-LECIE „DFK PEISKRETSCHAM”

     
 

    
      
    
  
     
    
        
       
     
     
     
    
      
     
     

    
    
    
    
  
    
  
    
   
   
  
   
 

   
   
    
     
    
       
     
      
    
    
      
      
      

      
      
        


     
    
   
    
 
     
     

SPOTKANIE Z GRZEGORZEM KASDEPKESPOTKANIE Z GRZEGORZEM KASDEPKESPOTKANIE Z GRZEGORZEM KASDEPKESPOTKANIE Z GRZEGORZEM KASDEPKESPOTKANIE Z GRZEGORZEM KASDEPKE
     
 
     
 
    

     
     
    
     
  
     
     
     

   
      
      
    

       
      
      
       
     
 

 
 

     
      
       
     
    
     
     
  

      
     
     
    
    
 

 
  



Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,
w 15 minut.w 15 minut.w 15 minut.w 15 minut.w 15 minut.

TTTTTel. 731 255 504el. 731 255 504el. 731 255 504el. 731 255 504el. 731 255 504

PODZIĘKOWANIA
Dr. Joachimowi Kunertowi,

ordynatorowi Oddziału Chirurgii
Ogólnej Szpitala w Pyskowicach

i personelowi Oddziału -
za profesjonalną, skuteczną i troskliwą

opiekę medyczną i pielęgniarską
oraz życzliwość i pomoc -

gorące podziękowania
od wdzięcznej pacjentki Wandy Paszek
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III OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TIII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TIII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TIII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TIII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TANECZNEANECZNEANECZNEANECZNEANECZNE
"PL¥SY DRAMY" W PYSKOWICACH"PL¥SY DRAMY" W PYSKOWICACH"PL¥SY DRAMY" W PYSKOWICACH"PL¥SY DRAMY" W PYSKOWICACH"PL¥SY DRAMY" W PYSKOWICACH

        
          
        
      

          
        
         
         
         
         
      
           
         


       
          
        
        
         


         
        
     

       
         
        
        
      

 
       

PI£KARZE HALOWIPI£KARZE HALOWIPI£KARZE HALOWIPI£KARZE HALOWIPI£KARZE HALOWI
W ZESPOLE SZKÓ£ SPECJALNYCHW ZESPOLE SZKÓ£ SPECJALNYCHW ZESPOLE SZKÓ£ SPECJALNYCHW ZESPOLE SZKÓ£ SPECJALNYCHW ZESPOLE SZKÓ£ SPECJALNYCH
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3 LATA STOWARZYSZENIA
LUDZIE MIASTA

        
          
         
         
           
         
           
           
       
          

          
        
       
        
          
        
        
          
         
          
          
 

         
         

        
        

  
  
 
   


 

Rok 1965 bogaty był w ciekawe wydarzenia. Narodził się
kultowy zespół "Czerwone Gitary", Irena Szewińska usta-
nowiła rekord świata w biegu na 200 metrów, Beatlesi
nagrali wielki przebój "Yesterday". A w naszych Pysko-
wicach narodziła się piłka ręczna.

PÓ£ WIEKU TEMU NAD DRAM¥PÓ£ WIEKU TEMU NAD DRAM¥PÓ£ WIEKU TEMU NAD DRAM¥PÓ£ WIEKU TEMU NAD DRAM¥PÓ£ WIEKU TEMU NAD DRAM¥
NARODZI£ SIÊ SZCZYPIORNIAKNARODZI£ SIÊ SZCZYPIORNIAKNARODZI£ SIÊ SZCZYPIORNIAKNARODZI£ SIÊ SZCZYPIORNIAKNARODZI£ SIÊ SZCZYPIORNIAK

Na zdjęciu od lewej: Rajmund Piotrowski, Janusz Hruściel, Zygmunt
Lipiński, Kazimierz Krochmalski, Eugeniusz Kuc, Piotr Lukosz, Zygmunt
Jagła, Tadeusz Domagała, Edwin Pink, Józef Gondek, Edward Piotrow-
ski i Leszek Kuc.

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 666 509 719
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CO LUBI¥ UCZNIOWIE Z ZESPO£U SZKÓ£?CO LUBI¥ UCZNIOWIE Z ZESPO£U SZKÓ£?CO LUBI¥ UCZNIOWIE Z ZESPO£U SZKÓ£?CO LUBI¥ UCZNIOWIE Z ZESPO£U SZKÓ£?CO LUBI¥ UCZNIOWIE Z ZESPO£U SZKÓ£?

          
          
          
       
       

       
      
         
          
         
        
       
          
       
           
         
            
      
          
         
         
          
        
        
         

       
          
         
  

   

POCZULI SIÊ JAK NAUKOWCYPOCZULI SIÊ JAK NAUKOWCYPOCZULI SIÊ JAK NAUKOWCYPOCZULI SIÊ JAK NAUKOWCYPOCZULI SIÊ JAK NAUKOWCY
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PILNUJPILNUJPILNUJPILNUJPILNUJ
SWOJEGO PSA!SWOJEGO PSA!SWOJEGO PSA!SWOJEGO PSA!SWOJEGO PSA!

WSPINANIE W PYSKWSPINANIE W PYSKWSPINANIE W PYSKWSPINANIE W PYSKWSPINANIE W PYSKOOOOOWICAWICAWICAWICAWICACHCHCHCHCH
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APEL DO MIESZKAÑCÓW NASZYCH PYSKOWIC

"KOCHAM CIÊ POLSKO" - IV KONKURS PIOSENKI
PATRIOTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 3

        
     
       

      
   
       
        
      
      
    
    
    
      
     
   

   
     
    
       
     
       

 
   

    
       
  

     
     
  

 
     

    
 

BEZPŁATNY DOSTĘP
DO CZYTELNI

INTERNETOWEJ!

   
 

       
     
     
     
     

       
        
       
      
    

       
     

        
      

        
 

      
 

       
      
      
     

  
  

 

RAPORT
FUTSAL AKADEMII
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Pogotowie Miko³ajkowe!

      
      
   

      
       
  

506 34 70 36
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Pyskowice, ul. Szpitalna 7, tel. (32) 233-97-29

w listopadziew listopadziew listopadziew listopadziew listopadzie
za grosze!za grosze!za grosze!za grosze!za grosze!

 art. do porządkowania ogrodów
(grabie, szpadle, miotły...)

 art. do produkcji wina (balony, rurki, drożdże...)

 preparaty zwalczające krety, myszy, szczury

T³umaczenie dokumentów oraz asysta w urzêdach
Kursy jêzykowe:
- dzieci od 6 lat

- doroœli 30+, zajêcia w soboty
- przygotowanie do matury i innych egzaminów

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

www.angielski.pyskowice.biz

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO
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