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PIÊKNA - NIEPODLEG£A!

         
     

       
           

        
     

       
         
 

        
         
       
        
          
           
        
       

          
           
          

         
       

     

        
          
        
      

        
         
     

    

         
        
         
       
        
         
        
       
           
       
  

      
       
  

        
 






PL¥SY DRAMY

BIEG MA£YCH POLAKÓW
DLA NIEPODLEG£EJ

PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE
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DWADZIEŒCIA LAT MINÊ£O…
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Z  PRAC RADY MIEJSKIEJ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

    
     
      
      
   
   
     
    
    
    
   
   
    
   
   
   

     
     
    
   
    
     
    
     
    
    
   
    
      
     
      
     
   

   
  
    
    
   
 

    
    
    
    
  
   
   
   
   
 
    
   
   
  
    

    
   
    
    
     
  
   
    
  
   
    
    

    
   
  
  
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
    
    
  

   
    
  
     
   

   
     
    
    
   
   
    
 
   
   
   

 
  

21 października br. w wyborach samorządowych w Pyskowicach wzięło udział prawie 7 tys. mieszkańców co dało 49% frekwencję!
W głosowaniu na Burmistrza Miasta najwięcej głosów zdobył Adam Wójcik (KWW ADAMA WÓJCIKA "SKUTECZNIE DLA PYSKOWIC")

otrzymując 4 632 głosów, czyli 67,72 % wszystkich ważnych głosów i wygrywając wybory w I turze.

WYNIKI WYBORÓW NA BURMISTRZA
MIASTA PYSKOWICE

    
   
   
    
    
    
 
     
    

      
     

WYNIKI WYBORÓW
DO RADY MIASTA VIII KADENCJI

        
      

      
     
 
        
      


       
     

       
     

      
    
        
      

      
     
 
       
      

        
      

       
   
       
     


      
     
 
       
     

      
     
 

DO RADY POWIATU GLIWICKIEGO
Z PYSKOWIC DOSTALI SIĘ:
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PRZYGODA I ELEGANCJA

          
         
        
          
           
   

        
         
        
         
      
       
          
     

        
         
        
         
       

    
     
   
      
      
       
      
     
      
      
     
      
   
     
     
      
        
    
      
     
   

       
     
       
    
       
       
    

 

    
      
     
       
   
        
     
     
      
      
       
      
     

       
       
     

        
       

    

 ŒWIATOWY
DZIEÑ UŒMIECHU W "PI¥TCE"
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UCZNIOWIE ZSS
W PYSKOWICACH

UCZYLI SIÊ W CZECHACH

        
        
         
     
      
        
         
       
       
           
     
      
         
       
         
        
      
         
        
          
   

         
      
         
        
          
          

 

SPORTLANDIA - AKADEMIA
AKTYWNEGO DZIECIAKA

          
              
         
      
        
        
       
      
        
        
         
        
       
         
         
        
    

 

         
         
           
       
         
        
       
        
           
       
         
           
       
         
         
       

 

SPORT £¥CZY LUDZI
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RADOSNE OBCHODY ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒCI W SP 5

HUCZNE STULECIE W SP 6
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PRZEGL¥D PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 3
Z ODDZIA£AMI INTEGRACYJNYMI

          
          
           
      
         
             
          
      
      
       
            
          
         
        
           
        
           
        
           

PL¥SY DRAMY

          
    

       
           
         
          
        
        
          
           
    

        
         
          
          
  

 
      

           
    

         
            
           

              
           


     
     
         

          
          
       

 

WSPINACZKA PO MEDAL
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WYSPA WIELKANOCNA I DYWIZJON 303,
CZYLI FIEDLER W PYSKOWICACH

     
      
      
        
    

    
     
     
      

  
       

      
       
     
      
      

    
     
    
     
     
     
   
   
    
     
       
       
    
     
    
     

     
    

     
       
     
       
     
      
       
     
       
      

     
     
      
    
        
    

          
        
            
         

PIÊKNA - NIEPODLEG£A!
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REAGUJMY NA AKTY
WANADALIZMU

W NASZYM MIEŒCIE!

LISTOPADOWE
WYSTAWY

W RATUSZU

        
       
           
       
            

       
         
    



PYSKOWICE NA POCZTÓWKACH
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Oferujemy:
     
   
      

 
   
   
 
      
 

    
        
        


      

      
     

  

BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMPUTEROWE
I/LUB JĘZYKOWE

        
           
   

     
           
        
       
         
            
         
  

       
       
          
          
       
  

        
         
        
     

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

DZIENNY DOM "SENIOR+"
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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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