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Pikieta przed
Urzędem Miasta
Tyszanie solidarni z Majdanem
Darmowe konsultacje dla dzieci i mam
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Sztandar dla „Wyspiańskiego”

Wasze zdjęcia
Twoje Tychy - najnowsze wydanie

III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego ma już swój sztandar. Widnieje na
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W piątek, 28 lutego odbyła się uroczystość, podczas której nastąpiło symboliczne przekazanie
sztandaru przez Rade Rodziców. Dyrektor Anita Iskierka przekazała go pod opiekę szkolnemu
pocztowi sztandarowemu.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. Świętej Rodziny. Przewodniczył jej
Arcybiskup Senior Damian Zimoń. Gośćmi uroczystości byli też: Daria Szczepańska –
wiceprezydent Tychów, Józef Twardzik – wiceprzewodniczący Rady Miasta, dyrektor
Miejskiego Zarządu Oświaty Dorota Gnacik, wicekurator Tadeusz Żesławski, przedstawiciele
związków zawodowych oświaty, byli dyrektorzy III LO oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych
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tyskich szkół. Dla wszystkich zgromadzonych uczniowie „Wyspiańskiego” przygotowali
inscenizację fragmentów „Wesela”. Weselną atmosferę podtrzymał też żywiołowy krakowiak w

Promocja

wykonaniu zespołu pieśni i tańca Tyszanie z MDK nr 1 w Tychach.

karykaturzysty Marka Greli, którego „Smilesia” objechała niedawno całą Polskę.

Pierwsze domy w technologii
pasywnej
Pierwsze domy w technologii

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

pasywnej w Tychach przy ul.
Szpakowej. Nowe domy

Po uroczystości, w szkolnym holu goście mogli obejrzeć wystawę prac absolwenta III LO,
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jednopiętrowe w
Tyle szczęścia... wokół Ciebie!
Często ze strony
przypadkowych osób
spotykamy się z uznaniem
wobec naszych działań. OKULISTYKA LENS-MED
OKULISTYKA zabiegowa i
diagnostyka LENS-MED
laserowa korekcja wzroku,
operacje zaćmy. Szczegóły na
stronie www.lensmed.pl
Wynajem lokali w WSZiNS
Wynajmij salę wykładową w
budynku Wyższej Szkoły
Zarządzania i Nauk
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