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MIEJSKI ¯£OBEK PO TERMOMODERNIZACJI
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I PYSKOWICKI
BIEG MAMUTA



  
  
 
   
  
 
   
       
     
      
       
     
      
     
   
   
       
     
       
    
  

     
    
      
        
     
     
      
      
       

     
    
     
        
    
    
      
      
       
     
     
     
         
      
   
   
   
    
     
      
    
    
      
     
   

  
 

 

       
    
    
    

       
    
    
    

       
    
    
    

     
    
    
    

     
    
    
    

     
    
    
     

     
    

    
    

     
    
    
    

     
    
    
    

     
    
    
    

     
    
    
    

     
    
    
    

     
    
    
    

WYNIKI BIEGÓW DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y

     
    
      
     
     
      
      
   

     
       
 

        
   
     
      
      
     
    

 
  

  
   

  

   

      
    
    
      
      
   
   
      
   
   
   

OBCHODY
UCHWALENIA

KONSTYTUCJI 3 MAJA

fot. Telewizja TVT
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Sk¹d siê bior¹ ró¿nice w op³atach
za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania

w prawo w³asnoœci?
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PYSKOWICKI BUD¯ET OBYWATELSKI

   
    
  
    
    
   
     
  
   
    
   
    
    
   
  
   
   
   
   
  

        
    
        
         
        
   

        
         
         


 

PYSKOWICKIE TAEKOWN-DOCENTRUM WYSTAWIENNICZE
W MAJU

   
   
   
   
   
    
    

      
   
   
   
    
    
   
    
  

 
 

      
       

     

   

    

    

 
 

  

  













 
 

 

 

 



















      

      
          
         

    
    

     

       

  
    

    
     

  

 
 

  

  














 

 

 

 

 





















      

WYNIKI G£OSOWANIA W RAMACH PYSKOWICKIEGO BUD¯ETU OBYWATELSKIEGO 2019
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O G £ O S Z E N I E
WYBORY £AWNIKÓW

      
  

      
     
     


        
      
       


      
     
        
      
           
    
  

      
       


      
      
  

     
      
    
      
      
     
       
      
       
   

     
       
      
     

      
  

      
      
      
    

      
    

       
     


       
      
      
  

   
    
  
   
     
  
 

     
    

      
      
      

    
    
    
    
    
     

         
      
      
     

       
  

   

     
      
     
      


    
     
   

   

   
    
   
    
    
   
    
    
     
 
 
   
 
     
  
     

       
     

       
  

      
      
    
       


    
  
     

     

      
    

 
 

  
  

SEGREGACJA ŒMIECI SIÊ OP£ACA

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
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PRZYRODNICZO, ZAWODOWO,
CZYTELNICZO W SP NR 5
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W "KONOPNICKIEJ" - KSZTA£CIMY Z PASJ¥

         
           
       
          
        
         
        
       
       

       
       
     
          
     

         
        
         
       
      
        
         
        
        

         
       
        
        
          
       
        
        
        
            
           
        
         
       

         
         
         
         
          
         
      

 
     

ORTHO PLUS Grzegorz Zielenski
Zaopatrzenie ortopedyczne na miarę

tel. 602-271-025
ul. Kard. Wyszyńskiego 56 44-120 Pyskowice

biuro.orthoplus@gmail.com

Specjalizujemy się w leczeniu wad postawy

WYKONUJEMY:

  Gorsety ortopedyczne
  Protezy kończyn dolnych i górnych
  Ortezy oraz aparaty ortopedyczne
  Wkładki ortopedyczne na miarę

Op³aty na cmentarzu komunalnym
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POGROMCA OLBRZYMA ŒL¥SKA AKADEMIA SENIOR@

   
   
  

   
     
     
     
  


  
    
   
    
    
   
    
    

 
  



SUPER PRZYRODNICZKI Z GIMNAZJUM NR 2
(obecnie SP nr 5)
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ZESPÓ£ SZKÓ£
SPECJALNYCH

Z WIZYT¥
W NIEMCZECH

    
    
      
  

   
      

DZIEJE SIÊ W PO£UDNIOWEJ CZÊŒCI MIASTA

fot. Karolina Kasprzak-Szczerbak
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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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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 informacji podanych w artyku³ach, informacjach i komunikatach oraz oœwiadcza, ¿e posiada wszystkie wymagane zgody zwi¹zane z ochron¹ danych osobowych, w tym zwi¹zanych z ochron¹ wizerunku.
Nak³ad 3200 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice, ul. Chopina 6, tel. 32 231-32-16

      
  
    
  
    
 

    
     
  
    
   
    
  
    
  
     
  
   
    
    
    
   
    
   
    

       
      
         
        
  

        
           
             
      

       
         

        
       

        
     


 
 

M£ODZIE¯OWA
PORADNIA UZALE¯NIEÑ

Edukacja interaktywnie w planach
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

   
   
    
   
    
   
 

  
    
     
     
    
      
   
    
    
   
      
     
   
      


 
 

   

CO GDZIE KIEDY
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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
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