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DO¯YNKOWE ŒWIÊTOWANIE W PYSKOWICACH

DOFINANSOWANIE 3 043 141,00 Z£ NA BUDOWÊ ULICY LOKALNEJ
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TERMOMODERNIZACJA
PRZEDSZKOLI ZAKOÑCZONA



    
    
   
     
    
   
          
    
    
     
         
     
     
         
      
        
      
      
         
      
      
         
        
      
      
    

     
         
      
        
        
     
        
       

        
       
      
        
       
        
      
     

      
      
        
     
         
       

      
      
     
         
          
        
       
        
        
        
        
       
        
     
       
       

  
    

    
        
   
  

  
     
   
    
  

 


  
 

Przedszkole Miejskie nr 2

Przedszkole Miejskie nr 1

Przedszkole Miejskie nr 1 - przed

Przedszkole Miejskie nr 5 - przed

Przedszkole Miejskie nr 5

Przedszkole Miejskie nr 2 - przed
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REMONT CHODNIKA
NA ULICY SZKOLNEJ

ZAKOÑCZONY

80. ROCZNICA WYBUCHU
II WOJNY ŒWIATOWEJ
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3 ROWERY ELEKTRYCZNE DLA PYSKOWIC
         

         
 

         
      

         
          
          
           
         
       
        
         
       
        
        
         
        
      

        
         
      
         
      

      





 

MIÊDZYSZKOLNE ZAWODY ROWEROWE MTB
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PYSKOWICKI "PROGRAM SENIOR 60+"

     
       
        
     
      
        
       
  

      
        
    

   


WAKACJE SENIORÓW
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"W CI¥G£YM KRZYKU
PRZECIW PRZEMOCY"

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

     
    
  

      
     
    

     
      
    
   
    

     
     
  

  
   
  

    
 

 
  

  

KONKURS
"PYSKOWICE -

EKOLOGIA
WPISANA

W ROZWÓJ"
ROZSTRZYGNIÊTY!

     
      
        
      
  

NOWY GAD¯ET
PROMOCYJNY

PYSKOWIC!
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"KONOPNICKA" PE£NA ZAPA£U

    
       
    
      
    
       
    
 

     
     
    
   
   
    
    
     
    
      
      
      
     
      
        
    

NARODOWE CZYTANIE

      
   
      

    
      

     
    
  

 
  

     
       
    
     
     
      
     
    
      

    
     
     
       
       
     
      
     
     
     
     
     
     
   

      
     
     
      
    
    

    
      
  

 

 

  



88888 Przegl¹d Pyskowicki  nr 9 (275) Wrzesieñ 2019

WAKACJE 2019

           
         

       
        
       

          
           
           
    

         
          
           
       
         
       

         
        
     
         
        
        
      
      

          
   

       
      
          
        

         
       
  

 
    

AKTYWNE WAKACJE W PYSKOWICACH
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"KOLOROWE PYSKOWICE"
POMYS£EM NA UDANE

WAKACJE!

         
       
       
       
       
          
      
        
      
      
          
        
      
         
          
    
      
      
  

 
  

       
       

       
         
         


       
        
   

        
        
       
      
        
        
       
  

       
      

WAKACJE Z BIBLIOTEK¥
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Wydawca: GMINA PYSKOWICE.
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel.: 32 332-60-66; fax. 32 332-60-02; e-mail: gazetapyskowice.pl

Krzysztof £apucha - redaktor naczelny. Kolegium redakcyjne: I. Paszek, T. Gorczyca, A. Kazubek, W. Ob³¹k, P. Denisiewicz.
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

CO GDZIE KIEDY

            
  
  
      
       

      
     
     
     
 

       
     
   

        
           
     
   

       
    
      
     

    
     
  

        
    
 

       
     
   
     

       
    
     
 

        
    


         
      
       
       
         
        
        
         
        
       
       
        
        
        
           
        
         
        
          
        
        
       
       
        
    

         
        
    

       
 

    

DO¯YNKOWE ŒWIÊTOWANIE
W PYSKOWICACH

   



1111111111Wrzesieñ 2019 Przegl¹d Pyskowicki  nr 9 (275)

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



1212121212 Przegl¹d Pyskowicki  nr 9 (275) Wrzesieñ 2019


