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OTWARCIE ORLIKA
PRZY ZESPOLE SZKÓ£

W PYSKOWICACH

   

          
        
        
          
        
        
        
        
        



GRAND PRIX DLA ALACARTE

W dniach roboczych od 24-30 kwietnia 2012 r.
w godz. 8.00-14.00, a w piątek (27 kwietnia) w godz.
8.00-13.00 przedstawiciel II Urzędu Skarbowego
w Gliwicach będzie przyjmował zeznania podatkowe
za 2011 rok w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach,
ul. Strzelców Bytomskich 3, pok. 101 (parter).
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Czym jest przemoc w rodzinie?
     

     
      
       

INFORMACJE NA TEMAT ZESPO£U INTERDYSCYPLINARNEGO
DS. PRZECIWDZIA£ANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE PYSKOWICE

 
   
   
  
   
 
 
  
  

        
      
     
     
  
   
  

     
      
     

    


       


      
     

     
      

       



   

NOWY GAD¯ET
PROMOCYJNY JU¯

W SPRZEDA¯Y!

       
     
     
     
     
        
     

Czy przemoc w rodzinie jest przestęp-
stwem?

     
       
      
       
     
      
        
     
    

    
       
     
      
     
    

Co zrobić, jeśli jesteś ofiarą przemocy?
      

     
    

  
   
    

 
     
     

 
    

   


Zgłoszę się i co dalej?
     

    
   
    

Co muszę ze sobą mieć, aby spisać Nie-
bieską Kartę?

      
     
       
    

Jak przebiega cała procedura?
  

       
   
     
      



33333Kwiecieñ 2012 Przegl¹d Pyskowicki  nr 4 (186)

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

      
    
    
     
     
   
   
     
   
    
    
    
  
    
    
  
   
   
    
    
     
   
   
    


    
    
     

   
    
    
    
   
    
   
    
  
      
    
   
   
       
    
     
   
    
   
     
   

     
     
   
  
      
   
  

   
   
    
  
    
    
   

   
    
     
   
   

   
   


   
    

    
   
    
   

   
    
   
      
     
   
       

     
   
   
  

    
   
   
    


    
    
        
    
   

    
   

   
    
   
   
    


  
   
    


 
  

         
           
       
        
        
  

  

ZBIÓRKA ZU¯YTEGO SPRZÊTU
ELEKTRYCZNEGO

I ELEKTRONICZNEGO
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KRS 0000037904 - 1%KRS 0000037904 - 1%KRS 0000037904 - 1%KRS 0000037904 - 1%KRS 0000037904 - 1%
DLA GRZESIA BEDNAREK 4542DLA GRZESIA BEDNAREK 4542DLA GRZESIA BEDNAREK 4542DLA GRZESIA BEDNAREK 4542DLA GRZESIA BEDNAREK 4542

JEDEN PROCENT PODAJEDEN PROCENT PODAJEDEN PROCENT PODAJEDEN PROCENT PODAJEDEN PROCENT PODATKUTKUTKUTKUTKU

PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum w Pyskowicach"

KRS 0000231167
ING Bank Śląski S.A oddz. Pyskowice

nr 84105012851000009070504643

Stowarzyszenie "PYSKOWICKIE NARODZINY"
dzia³aj¹ce na rzecz Oddzia³u Po³o¿niczo - Ginekologicznego
i Noworodkowego Szpitala Powiatowego w Pyskowicach.

KRS 0000007912

1 % DLA MAI1 % DLA MAI1 % DLA MAI1 % DLA MAI1 % DLA MAI
                

             
              
             
    

Fundacja Dzieciom "Zd¹¿yæ z Pomoc¹"Fundacja Dzieciom "Zd¹¿yæ z Pomoc¹"Fundacja Dzieciom "Zd¹¿yæ z Pomoc¹"Fundacja Dzieciom "Zd¹¿yæ z Pomoc¹"Fundacja Dzieciom "Zd¹¿yæ z Pomoc¹"
numer KRS 0000037904,numer KRS 0000037904,numer KRS 0000037904,numer KRS 0000037904,numer KRS 0000037904,

cel szczegó³owy 1%: 12311 Sowa Maja Otyliacel szczegó³owy 1%: 12311 Sowa Maja Otyliacel szczegó³owy 1%: 12311 Sowa Maja Otyliacel szczegó³owy 1%: 12311 Sowa Maja Otyliacel szczegó³owy 1%: 12311 Sowa Maja Otylia

Śląskie Stowarzyszenie Chorych SM SEZAM
KRS 0000269884  Brutkowska

      
    
     
     
       
 

    
     
     
      
     
     
    
    
       
       
   

Jakie działania zostaną podjęte wobec
ofiary przemocy?

     
     
    
      
      
   
      
      
      
    
 

Jakie działania zostaną podjęte wobec
sprawcy przemocy?

     
   
      
     
     
    
    
      
     

Jakie są podstawy prawne regulujące
przebieg procedury?

        
         
       
        
     
     
     

     
      
     
       
       
     
     
       
      
    

 
 

 

INFORMACJE
NA TEMAT ZESPO£U

INTERDYSCYPLINARNEGO
DS. PRZECIWDZIA£ANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
W GMINIE PYSKOWICE

   

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

SPRZEDAM MIESZKANIE
W PACZYNIE

38 m2, DO REMONTU
tel. 510-059-717
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AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW DZIKO ¯YJ¥CYCHAKCJA SZCZEPIENIA LISÓW DZIKO ¯YJ¥CYCHAKCJA SZCZEPIENIA LISÓW DZIKO ¯YJ¥CYCHAKCJA SZCZEPIENIA LISÓW DZIKO ¯YJ¥CYCHAKCJA SZCZEPIENIA LISÓW DZIKO ¯YJ¥CYCH

     
     
     
    

   
    
   
    
     
   
     
   
  
  

   
   
     
   
    
    
   

     
   
   
   
     
     
    

  
    
      
      
  

    
    
   
   
  

      
  
   


Rusza wiosenna akcja szczepienia lisów. W okresie pomiędzy 24 kwietnia a 30 kwietnia 2012
roku na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja wykładania z samolo-
tów szczepionki dla lisów.
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PRZEDSZKOLNE
RECYTACJE CZYLI

II EDYCJA KONKURSU
"POLACY NIE GÊSI

I SWÓJ JÊZYK MAJ¥"

      
     
      

    
   

       
     
   

    
     
     


     


     
     
 

     
     


     
     


    
 

     
     
    
   
     
    
    
   

   
   
     
   
 

    
      

   
     

   
 

    


 

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336

ZAPRASZAMY
ABSOLWENTÓW
GIMNAZJÓW DO
ZESPO£U SZKÓ£

IM. MARII
KONOPNICKIEJ

W PYSKOWICACH

    
        
       
     
     
     
       
     
   

    
      
     
     
      
     
     

     
      
     
   

      
      
     
     
      
      
     

    
     
    

       
      
        
    
      
      


     
     
         
     
       
        

    
       
     
      
    
    
     
      
     
    

     
       
         
     
       
      

 
  

URZ¥D DLAURZ¥D DLAURZ¥D DLAURZ¥D DLAURZ¥D DLA
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Dominika Skatula

Patrycja Koziołek

STARTUJEMY
Z KAMPANI¥
ZACHOWAJ

TRZEZWY UMYS£
2012
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PI£KA NO¯NA

      
          


  
         


         


     
        

        
     

     
        
       
        

 

SPORSPORSPORSPORSPORTTTTT
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TURNIEJ PI£KARSKITURNIEJ PI£KARSKITURNIEJ PI£KARSKITURNIEJ PI£KARSKITURNIEJ PI£KARSKI
"WIOSNA 2012""WIOSNA 2012""WIOSNA 2012""WIOSNA 2012""WIOSNA 2012"

         
          
         
         
        
              


TTTTTARGI EDUKACYJNEARGI EDUKACYJNEARGI EDUKACYJNEARGI EDUKACYJNEARGI EDUKACYJNE

          
        
         
        
         
         
    

        
           
         
        
  

         
 

        
         
       
        

       
      

 

LLLLLOKAL DO WYNAJÊCIAOKAL DO WYNAJÊCIAOKAL DO WYNAJÊCIAOKAL DO WYNAJÊCIAOKAL DO WYNAJÊCIA
Wynajmę lokal 20 m2 (po remoncie)
na I piętrze w centrum Pyskowic
z przeznaczeniem na działalność

gospodarczą.
Wiadomość pod nr tel. 32/233-84-76

lub 607-148-163
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ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA

INFORMACJEINFORMACJEINFORMACJEINFORMACJEINFORMACJE

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA
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Tłumaczenia ustne oraz pisemne
ze wszystkich dziedzin

Kursy językowe na każdym poziomie
zaawansowania dla firm oraz dzieci,

młodzieży i dorosłych (grupy 4 - 8 osób)
Zajęcia dla dorosłych 30 + również w soboty

Kursy wakacyjne, w tym dla dzieci
pt. "Angielski na luzie"

tel. 668 452 917
www.angielski.pyskowice.biz
Ziemięcice, ul. Mikulczycka 4

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO

Krzysztof £apucha - redaktor naczelny. Kolegium redakcyjne: I. Paszek, T. Gorczyca, A. Kazubek, W. Ob³¹k, P. Denisiewicz.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materia³ów, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowañ i zmiany tytu³ów, nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ
i listów. Ka¿dy z autorów bierze odpowiedzialnoœæ za prawdziwoœæ informacji podanych w artyku³ach, informacjach i komunikatach.
Nak³ad 3000 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice, ul. Chopina 6, tel. (32) 231-32-16

Wydawca: GMINA PYSKOWICE.
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice,
tel.: (32) 332-60-66; fax. (32) 332-60-02; e-mail: gazetapyskowice.pl
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