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"TRAMPOLINA -
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W DZIER¯NIE

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
KAPITAŁ LUDZKI
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MYJÊ OKNA
-DOBRA CENA!!!

795 589 247

PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK
664 466 403

SPRZ¥TANIE
DOMÓW I BIUR

664 466 403

DZIA£ALNOŒC
WYSTAWIENNICZA

W MUZEUM MIEJSKIM
I W GALERII PODCIEÑ

     
       
     
      


     
    
     


      
       
     
    
    
       
     
     
    
      
       
      
        
    
 

 

KIBICUJ KULTURALNIE
NA EURO 2012

WWWWWAKACJEAKACJEAKACJEAKACJEAKACJE
Z MOKIS-EMZ MOKIS-EMZ MOKIS-EMZ MOKIS-EMZ MOKIS-EM
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JÊZYKA ANGIELSKIEGOJÊZYKA ANGIELSKIEGOJÊZYKA ANGIELSKIEGOJÊZYKA ANGIELSKIEGOJÊZYKA ANGIELSKIEGO

tel. 668 452 917tel. 668 452 917tel. 668 452 917tel. 668 452 917tel. 668 452 917

wwwwwwwwwwwwwww.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz

WAKACJE M£ODYCH FILATELISTÓW
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A klasa grupa Zabrze

PYSKOWICKIPYSKOWICKIPYSKOWICKIPYSKOWICKIPYSKOWICKI
SPORSPORSPORSPORSPORTTTTT
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25-11

14-8

14-11

13-8

16-12

10-12

13-10

10-8

11-16

11-13

8-13

9-13

11-11

11-15

13-15

9-22

 Zaborze Zabrze

 KS 94 Rachowice

 Gwiazda Chudów

 Orze³ Stanica

 Czarni Pyskowice

 Ruch Koz³ów

 Wilki Wilcza

 Soœnica Gliwice

 Zamkowiec Toszek

 Spo³em Zabrze

 Sokó³ £any Wielkie

 LKS 35 Giera³towice

 M³odoœæ Rudno

 Piast Paw³ów (Zabrze)

 Gazobudowa II Zabrze

 Naprzód ¯ernica
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6
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Krzysztof £apucha - redaktor naczelny.
Kolegium redakcyjne: I. Paszek, T. Gorczyca, A. Kazubek, W. Ob³¹k, P. Denisiewicz.
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URZ¥D MIEJSKI W PYSKOWICACH
ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice

tel. (0 32) 332 60 00, fax (0 32) 332 60 02
info@pyskowice.pl, www.pyskowice.pl
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 ul. Lompy 5
      
      
 ul. Traugutta 30-32
        

     
 ul. Wojska Polskiego 25
      
 ul. Wyzwolenia 1
      
 ul. Kochanowskiego 4
      
 ul. Strzelców Bytomskich 20
      
 ul. Lompy 2 AB
      
 ul. Mozarta 1
      
 ul. Ligonia 2
      
 ul. Paderewskiego 2
      
 ul. Szopena 10
      
 ul. Konopnickiej 8
      
 ul. Strzelców Bytomskich 22
      
      
 ul. Wieczorka 34 AB
      
 ul. Szopena 12
      
      
 ul. D¹browskiego 1
      
 ul. Paderewskiego 1
      
 ul. Paderewskiego 16
      
 ul. D¹browskiego 3
      
 ul. Wojska Polskiego 21
      
    

     
     
     

  
     
    

      

      
      

      
      

        
      

       
      

       

    

  
     
    

       

      
       

     
       

      


       
      


        
     

        
     

        
     

        
     
     

      
      
   

BURMISTRZ MIASTA
PYSKOWICE

BURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTAAAAA
PYSKOWICEPYSKOWICEPYSKOWICEPYSKOWICEPYSKOWICE

ZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIE

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

Sprzedam dom jednorodzinny
w Praszce (woj. opolskie)

609 891 414

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336
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MAMUT I NOSORO¯EC - NARESZCIE U SIEBIE!MAMUT I NOSORO¯EC - NARESZCIE U SIEBIE!MAMUT I NOSORO¯EC - NARESZCIE U SIEBIE!MAMUT I NOSORO¯EC - NARESZCIE U SIEBIE!MAMUT I NOSORO¯EC - NARESZCIE U SIEBIE!

- ró¿ne stopnie zaawansotwania
- atrakcyjne ceny (mo¿liwoœæ

op³aty ratalnej)
- mi³a i wykwalifikowana kadra
- przyjazna atmosfera

Kontakt telefoniczny codziennie
od godz. 15:00 - 19:00
660-939-365 j. angielski
664-761-688 j. niemiecki
Sziedziba szkoły: Inkubator Przedsiębiorczości,
ul. Kopernika 2 (sala nr 17) obok restauracji
ELIS
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NOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIE

Hanna Fidyk
córka Barbary i Dawida

ur. 26.07.10 r.; 3470g 57cm

Alicja Wyszomierska
córka Agnieszki i Jacka

ur. 16.07.10 r.;  3370 g 53cm

Artur Lembowicz
syn Barbary i Tomasza

ur. 20.07.10 r.; 4380 g 57cm

Maja Ga³ach
córka Justyny i Kamila

ur. 27.07.10 r.; 3690 g 57cm

Julia Piernikarczyk
córka Agnieszki i Dariusza

ur. 15.07.10 r.; 3960 g 56 cm

Olaf Szczurek
syn Anety i Micha³a

ur. 3.08.10 r.; 2400 g 48 cm

Kacper Szypryt
syn Anny i Józefa

ur. 16.07.10 r.; 3730 g 58 cm

Kacper Œlimak
syn Doroty i Paw³a

ur. 28.07.10 r.; 2750 g 54 cm

Maja Kie³bus
córka Patrycji i Adama

ur. 15.07.10 r.; 3510 g 54 cm

Milena Zgiliñska
córka Natalii i £ukasza

ur. 21.07 3920 g 59 cm


