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DWA HYBRYDOWE RADIOWOZY
DLA PYSKOWICKIEGO KOMISARIATU
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RUSZA BUDOWA
CENTRUM PRZESIADKOWEGO

SCHEMAT ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU - ETAP I PRZEBUDOWY
PLACU KARDYNA£A STEFANA WYSZYÑSKIEGO

W PYSKOWICACH
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TYMCZASOWA ORGANIZACJA
RUCHU AUTOBUSÓW

   
     
     
     
    
      
      
    
  
   
   
  

   
    

    
   

    
   
     
   
 

 
  

  

RUSZA BUDOWA
CENTRUM

PRZESIADKOWEGO
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GMINA PYSKOWICE
OTRZYMUJE DOFINANSOWANIE

Z PROGRAMU OSA       
       
       
 

         
       
     

       
        

        
      
     

      


 
  

    

INSTALACJE
FOTOWOLTAICZNE

     
     

      


       
     
        
       
 

      
        

      
  

   
     

      
     
     

    
    


   

   
    
   
  
     
   
    
    
    
 
 
   
 
     
   

SEGREGACJA ŒMIECI SIÊ OP£ACA
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POMOC DLA OSÓB DOTKNIÊTYCH
PROBLEMEM UZALE¯NIEÑ

    
    
    
     
 

     
    
      
        
     
  
       
 

    
     
     
    
         

 
   

 
 

  
  

M£ODZIE¯OWA
PORADNIA UZALE¯NIEÑ

W PYSKOWICACH
     

    
    


      
     
    
    

     
    

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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SPECJALNE MIEJSCA
DLA KLIENTÓW UM

 
        

      
  

      
    
  

     


         
        

          
            

      
          

         
        


         
 

    

REAGUJMY
NA AKTY WANDALIZMU

W NASZYM MIEŒCIE!

WAKACJE 2019
      

       
      
       
    
      
 

         
       
  

ZAS£U¯ENI
DLA WOJEWÓDZTWA ŒL¥SKIEGO
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AKTYWNY SENIOR

   
 

     
 
    
  
   


 
    
        

    
     

      
 



PROJEKT "WUPS"
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TALENTY MUZYCZNE I TANECZNE W MOKIS

   

   
      
     
     
      
      
      
    
      
      
      
   
    
     
    
   

    
     
       
     

    
    
    

      
      
     
       
       
    

  
        


          
        

   
   
 

     
      
       
     

     
     

      
    

      
    

     


   
   
   
   
  

   
       
      
     
      
     

    
     
 

  

Zespoły wokalne i wokalno-taneczne
Anny Szafrańskiej:
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TALENTY MUZYCZNE I TANECZNE W MOKIS
   

       
      
    
     

   
 
     
       
       
       

     
   
     

   
   
     


   
   
      

Zespoły tańca nowoczesnego
Agaty Sitarek:
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Zespoły tańca hip hopowego
Kingi Pleban:
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DZIEÑ OTWARTY
NA KORTACH TENISOWYCH
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LUDWIK B£YSZCZAK -
PISARZ I POETA Z PYSKOWIC
LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEJ

NAGRODY "MR. DISABLED"

         
        
         
        
          
       

         
      
          
      

           
          
          
        
          
      

          
        

        
 

    

     
    
     
      
    
    
    
     
   
      
      
   
    
    
     
  
    
    
   
      
    
        
        

      
 

 
    

WIELKIE SUKCESY
M£ODYCH PYSKOWICZAN

   
    
  

     
      
   
    
    
  

   
    


    
  
   
  
   
  
  
   
     

    
   

  
  

    
   
  

 
 

  

DBAJMY O FONTANNÊ
I ZDROWIE



1111111111Czerwiec 2019 Przegl¹d Pyskowicki  nr 6 (272)

     
     
       
     
    
    
    
       
       
     
    

      
       
        
       
      
     
      
      
       
        
      
         
        
         
     
       
       
      
   
        
      
    
     
      
       

     
    

      
       
        
      
        


     
      
      
      
     
       
     
      
    
     
     
      
      
      
       
      
      
       
     
    
     
      
   

  
      
     
       
       

"KONOPNICKA" - SZKO£A GODNA POLECENIA
         
       
       
      
       
       
         
      
       
     
       
    
       
        
     
      
    
        
      
       
     
       
        
   
     
  
     
      
     
      
      
      


 
   

  

    
    
     
    
  
  
   
  
    
    
   
   


   
     
     
   

 



    

GRAND PRIX w konkursie
wojewódzkim "Ratowanie

zabytków naszej ojczyzny" dla SP 4

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

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
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"PIKNIK Z KSI¥¯K¥"

     
     
    
       
    
      
    
     
    

     
      
    

    
       
      

    
      
       
    

 
     

 
   

 

       
       
       
     
    
   

    
       
     
      
     
       
       
       
       
     
      
     
      
       
     
    
    
     
    
     
    
     
    
        
       

NIEPOWTARZALNY DZIEÑ DZIECKA
W ZESPOLE SZKÓ£ SPECJALNYCH W PYSKOWICACH
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"KOLOROWA PI¥TKA
Z SCHENKEREM"

          
        
         
      

         
         
       
           
        
         
          
    

          
  

 
    

       
      
         
          
        
         
         
         
       
        
          
          
       

       
       
      
       

 
    

ZAJÊCIA ARTYSTYCZNE
POD CZUJNYM OKIEM GOŒCIA

W PRZEDSZKOLU NR 1

         
        
        
       

         
           
        
         
        
           
       
   

"POECI BAWI¥ DZIECI"
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CO GDZIE KIEDY
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