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Jak przebiegn¹ przekszta³cenia?
     

     
       
     
     
     
      
       
      
      
     
        
    

     
     
  

      
    
   
     
    
     
    
    
    
    
     
  

    
    

      
     
     
       
       
    


         
   

SZPITAL W PYSKOWICACH
U PROGU ZMIAN

Pacjenci nie musz¹ niczego siê obawiaæ - szpital bêdzie dzia³a³ tak, jak do tej pory

KOMISJA REWIZYJNA
    

   
    
    
    
   
  
     

   
   
   
   
     
     
    
    
    
   
  
  

  
    
   
     
    
      
   
  
   
    
   
  
   
    
     
    
  
    


   
     
     
   
    
    
    
     
   
   

   
  
   
     
   
    
  
  

 
 

Z PRAC KOMISJ I  RADY MIEJSKIEJ
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OG£OSZENIE
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M³odzie¿ z ZS im. M. Konopnickiej przed jaskini¹ w Ojcowie

Uczniowie ZSS w Pyskowicach mogli m.in. obejrzeæ film w katowickim kinie IMAX

AAAAATRAKCYJNE ZAJÊCIATRAKCYJNE ZAJÊCIATRAKCYJNE ZAJÊCIATRAKCYJNE ZAJÊCIATRAKCYJNE ZAJÊCIA
Powiat pozyska³ ponad 1,16 mln z³ na zajêcia
dla uczniów: wycieczki, warsztaty, kino, teatr, sport...

POLONIA RESTITUTA KRZY¯ KAWALERSKI
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
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ZARZ¥DZENIE
NR RZ 0151-GKiH/23/09

BURMISTRZA MIASTA
PYSKOWICE

z dnia 18 lutego 2009 r.

OG£OSZENIEOG£OSZENIEOG£OSZENIEOG£OSZENIEOG£OSZENIE
   

    
      
 

        
      
  

     
      
      
   

Burmistrz Miasta Pyskowice
og³asza pierwsze nieograniczone przetargi ustne

na zbycie nieruchomoœci gruntowych (bez obci¹¿eñ)
po³o¿onych w Pyskowicach na po³udnie od by³ej linii kolejowej
Gliwice-Pyskowice Miasto przeznaczonych pod budowê gara¿y
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Lekcje indywidualne oraz kursy
j. angielskiego i niemieckiego.

Tel. 0-502 533 619
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PODZIÊKOWANIE

      

TURNIEJ PI£KARSKI
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NOWA LOKALIZACJA PUNKTU KONSULTACYJNEGO
DLA RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

    
     

     
    

 
  

   
    
     


   

    
  

 

           
      
      

       
  

 
677
n Przystanek: Pyskowice Oœrodek Zdrowia
Kierunek: Trynek Toruñska
Dni robocze szkolne
543 643 743 843 943 1043 1343 1443 1543 1643 1743 1843

Dni robocze w ferie i wakacje
543 643 743 843 943 1043 1343 1443 1543 1643 1743 1843

Kierunek: Pyskowice Szpitalna
Dni robocze szkolne
437 539 639 741 841 941 1341 1441 1541 1641 1741

Dni robocze w ferie i wakacje
437 539 639 741 841 941 1341 1441 1541 1641 1741

677
n Przystanek: Pyskowice Dworzec PKP
Kierunek: Trynek Toruñska
Dni robocze szkolne
545 645 745 845 945 1045 1345 1445 1545 1645 1745 1845

Dni robocze w ferie i wakacje
545 645 745 845 945 1045 1345 1445 1545 1645 1745 1845

Kierunek: Pyskowice Szpitalna
Dni robocze szkolne
435 537 637 739 839 939 1339 1439 1539 1639 1739

Dni robocze w ferie i wakacje
435 537 637 739 839 939 1339 1439 1539 1639 1739

BEZP£ABEZP£ABEZP£ABEZP£ABEZP£ATNE SZCZEPIENIATNE SZCZEPIENIATNE SZCZEPIENIATNE SZCZEPIENIATNE SZCZEPIENIA
PRZECIWKOPRZECIWKOPRZECIWKOPRZECIWKOPRZECIWKO

MENINGOKOKOMMENINGOKOKOMMENINGOKOKOMMENINGOKOKOMMENINGOKOKOM
TRTRTRTRTRWWWWWAJ¥AJ¥AJ¥AJ¥AJ¥

NOWA TRASA AUTOBUSU 677
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"HERODY 2009" XI  FESTIWAL I KONKURS WIDOWISK
KOLÊDNICZYCH IM. JANA DORMANA
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UNIEWA¯NIANIE
DOWODÓW OSOBISTYCH
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FERIE 2009

   
    

       
    
     

     
       
    
    
        
 

    
       
     
     
     
   
      


    
      
     
     
   

 

      
      
     
       
     
      
  

    
       
       
        
      

"KWIATY WE W£OSACH
CZYLI JU¯ NIE TO ZDROWIE"

spektakl w wykonaniu Teatru M³odzie¿owego
CARPE DIEM

                                               WSTÊP WOLNY

Ju¿ 6 marca (pi¹tek) "Czes³aw Œpiewa" w Pyskowicach!
Na koncert zapraszamy do sali widowiskowej

Miejskiego Oœrodka Kultury i Sportu o godzinie 18.00.
Bilety mo¿na nabyæ w sekretariacie MOKiS

w cenie 25 z³ i 10 z³.
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Z MOKISZ MOKISZ MOKISZ MOKISZ MOKIS

KWIATY WE W£OSACH, CZYLI GWARANCJA DOBREJ ZABAWY


