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JEDNOG£OŒNE WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM
Z WYKONANIA BUD¯ETU ZA 2018 R.

DLA BURMISTRZA PYSKOWIC ADAMA WÓJCIKA
   

     
      
     
   
    
   
    


ODŒWIE¯ONE LOGO MIASTA PYSKOWICE
      
     

     
        
     
       
        
     
       
     
        

      
 


 


    

   
     
   
    


    
    
     
    


 
 

  

NOWY WYSTRÓJ SALI ŒLUBÓW
PYSKOWICKIEGO RATUSZA

     
     
     
     
    
    
     

PRZYSZ£A PORA NA TERMOMODERNIZACJÊ
PYSKOWICKIEGO URZÊDU MIEJSKIEGO
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AKTYWNE PYSKOWICE

Szczere wyrazy współczucia, głębokiego  żalu
oraz słowa wsparcia i otuchy

Pani

Barbarze Witowskiej - Radnej Rady Miejskiej
z powodu śmierci Męża

Składają

W imieniu pyskowickiego samorządu

Jolanta Drozd - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Adam Wójcik - Burmistrz Miasta Pyskowice

Łącząc się w bólu i żałobie,
pragniemy przekazać wyrazy głębokiego współczucia

oraz słowa wsparcia

Panu
Piotrowi Denisiewiczowi
z powodu śmierci Ojca

W imieniu pyskowickiego samorządu
Jolanta Drozd - Przewodnicząca Rady Miejskiej

Adam Wójcik - Burmistrz Miasta Pyskowice
pracownicy Urzędu Miejskiego

oraz członkowie kolegium redakcyjnego
"Przeglądu Pyskowickiego"
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Rzeczpospolita
Polska

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz SpołecznyŚląskie.

ABY SENIOR BRZMIA£O DUMNIE!
PYSKOWICE DLA SENIORÓW

    
       
     

      
     
     
      
      
    
     
     

     
    
    
     
        
     

   
    

    

DZIENNY DOM "SENIOR+"
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"KOPERTA ¯YCIA"
    

       
 

      
      
       
      
    
 
     
     
      

       
      
     
       
      
      

       
         
      

    
      
      
     

     
    
      
      
         
      
         

     
     
      
       
     
      
      
    

    

PROGRAM PYSKOWICKI SENIOR 60
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PYSKOWICKIE WIE¯E 2019
DLA SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ

W PYSKOWICACH
      

      
    
     
     
    
    
   

     
       
      
       
    
      
    
   
        
      
     
      
   
     
   

     
     

     
     
        
 

  

PYSKOWICKIE WIE¯E 2019
DLA JÓZEFA RUBINA

FOTO: 7 światów Krzysztof Kołodziej

FOTO: MOKiS Pyskowice
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EDUKACJA INTERAKTYWNIE W PLANACH
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

W PYSKOWICACH

WSPÓLNE, RADOSNE ŒWIÊTOWANIE
PODCZAS XXXIV DNI PYSKOWIC

i XX DNI RODZINY

           
        
        
     

          
        
   

       
     

     
           
        
      
      
        
     

       

 
 

    
 

   

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

          
         
         
            
         
         
         
       
         
           
         
         
       
       
        
        
    

           
          

 
    

DZIECIÊCE WARSZTATY LETNIE W MOKIS
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FOTO: prywatne zbiory Macieja Marca

     
     
      
     
     
     

    
     
     
     
    
    

     
    
        
    
      
      
      
       
   

    
    

    
    
    
    

       
     

"QUARADO" - BOLID Z MISTRZOWSKI UK£ADEM NAPÊDOWYM
MACIEJA MARCA

      
     
     
    

     
 

      
     

    
       
     
 

 


    

        
        
       
         
      
        
        
        
        

       
 

    

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

NAJLEPSI UCZNIOWIE
NAGRODZENI        

        
  

       
       
          

       
        


 

       

           
  
         
        
     

 


     

PYSKOWICKI SPORTOWIEC ROKU 2019
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CENTRUM WYSTAWIENNICZE

KONCERTY PRZY FONTANNIE

        
     
     
    
     
      
     
    
      
  

    
     

     
      
       
     
       
    


PODWIECZOREK
NA RYNKU
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WSPOMNIENIE
      

     
 

     
    
  

      
    


    
  

    

MARIA NOWAK-
KOWALSKA,

DLA PRZYJACIÓŁ -
MARYNA…

     
    

   
    
    
      
   
     
  
    
   
    
    
  
    
    
    
   
  
    
    


   
  
    
     
     
   
    
   
   
     
    
     
 

    
   
    
     
   
   
    
     
    
   
   
   
   

   
      
   

    
   
   
      
     
    

   


    

KOMENDANT
KRZYSZTOF
SKOWRON

  
   
    
    

   
    
    
     
  
     
    
    
   
 
   
     
  
  
   
     
     
    
   
  

   
       
    
   

    


    
      
    
   
     
   
   
    
   
   
    
    
    
      
    


    
   
  
   
     
    
    
    
   

Zdjęcie - źródło www.tvn24.pl

Zdjęcie z prywatnych zbiorów
Rodziny
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ZESPÓ£ SZKÓ£ SPECJALNYCH
W PYSKOWICACH

NA EUROPEJSKICH IGRZYSKACH
SPORTOWYCH W BRNIE
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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

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
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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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