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BARTOSZ BEZA DRUGI W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
"STRA¯NIK MIEJSKI ROKU 2011"
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Od prawej: Burmistrz Wacław Kęska, Strażnik Miejski Bartosz Beza,
Komendant SM Henryk Molenda
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Praca dodatkowa lub stała
Agenci ubezpieczeniowi,

doradcy finansowi itp. mile widziani.
Dzwoń lub wyślij sms o treści:

Praca
795 531 790

     
      
     
        
       
     
     
    
     
       
     
         
  

    
      
     
    
     
     
    
     
  
     

    


     
      
     
     
      
     
     
    
       
     
       
  

        
      
     
       
      
   
     
      
      

      
     

     
     
       
        
      

       


       
     

   
 

  

Wynajmê 2 pokoje w 4-pokojowym mieszkaniu
uczciwej, samotnej kobiecie (ew. mê¿czyŸnie).

(W pozosta³ych 2 pokojach bywam w okolicach œwi¹t
oraz letnich wakacji).

Niska cena do uzgodnienia!
Tel. 502-533-619 (Katarzyna)

          
    
      
      
     
    
       
     

       
      
      
     
 

   
      

     
   

  
    
  
        
    

   
      
  
      
  
      
  
      
   
      
  
      
   
      
  
      

     
      
      
   

ZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIE

GABINET STOMATOLOGICZNY
ZĄBEK

ul. Rynek 8/1, 44-120 Pyskowice
tel. kom. 531-330-770

PODZIÊKOWANIA
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PUBLICZNEJPUBLICZNEJPUBLICZNEJPUBLICZNEJPUBLICZNEJ
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KOMPUTEROWYKOMPUTEROWYKOMPUTEROWYKOMPUTEROWYKOMPUTEROWY
KURS ANGIELSKIEGOKURS ANGIELSKIEGOKURS ANGIELSKIEGOKURS ANGIELSKIEGOKURS ANGIELSKIEGO
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BURMISTRZ MIASTA PYSKOWICE OG£ASZA PIERWSZY
NIEOGRANICZONY USTNY PRZETARG NA DZIER¯AWÊ

NA OKRES 3 LAT CZÊŒCI NIERUCHOMOŒCI
(BEZ OBCI¥¯EÑ) PO£O¯ONYCH W PYSKOWICACH

NA PÓ£NOC OD UL. WIECZORKA
     

     
    
    
       
    
      
 

     
     
        
     
      
      
    
    
    
      
 

     
   

      
     
    

  
    

     
   

      
     

      
     

  
    

      
   
      
     
     
     

     
      
      
   

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336
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POLICJA POSZUKUJE DWÓCH GWA£CICIELI!
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MEDIACJA JAKO SPOSÓB ROZWI¥ZYWANIA KONFLIKTÓW
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- DAWNEJ SZKO£Y PODSTAWOWEJ NUMER 5 W PYSKOWICACH
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GLIWICKIE DRU¯YNY
W MISTRZOSTWACH ŒWIATA

DRU¯YN POLICYJNYCH W FUTSALU

WYSTWYSTWYSTWYSTWYSTAAAAAWWWWWAAAAA
W GALERII PODCIEÑW GALERII PODCIEÑW GALERII PODCIEÑW GALERII PODCIEÑW GALERII PODCIEÑ



99999Listopad 2011 Przegl¹d Pyskowicki  nr 11 (181)

PODZIÊKOWANIE
   

      
      
      
     

      
       
      

  
    

      


   
  

 
  
 

       
        
      

     
      
    

    
    
    
      
       
    
       
    
      

     
     
      
  
      
      
    
        
     
    
         
    
    
     
      
  

    
    
       
      
      
      
       
  

      
      

     
      
     
     
      
    
     
      
      
     
      
       
     
   

       
        


      
      
     
     
      
      
     
     
      
       
      
      
     
      
   
     
   
 

      
        

    
     
     
    
     
     
    
      
      
    
     
   
      
     
     
       
     
    

       

     
     
      
     
  

     
     

     
     
      
     
     
    
     
     


      
  

     
        
    
       
     
    
    
    
       
     
     
     
      
     
    
     

ROZMOWA Z KOMENDANTEM POLICJI W PYSKOWICACH

ROZMOWA Z KOMENDANTEM POLICJI W PYSKOWICACH
PODINSP. MARIUSZEM LUSZAWSKIM
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ROZMOWA Z KOMENDANTEM POLICJI W PYSKOWICACH

ROZMOWA Z KOMENDANTEM POLICJI W PYSKOWICACH
PODINSP. MARIUSZEM LUSZAWSKIM
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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 doko-
nywania skrótów, przeredagowañ i zmiany tytu³ów, nie odpowiada za treœæ reklam,
og³oszeñ i listów. Ka¿dy z autorów bierze odpowiedzialnoœæ za prawdziwoœæ infor-
macji 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

Pewna po¿yczka do 5 tysiêcyPewna po¿yczka do 5 tysiêcyPewna po¿yczka do 5 tysiêcyPewna po¿yczka do 5 tysiêcyPewna po¿yczka do 5 tysiêcy
tel. 504-230-495tel. 504-230-495tel. 504-230-495tel. 504-230-495tel. 504-230-495

Po¿yczki pozabankowe bez bikuPo¿yczki pozabankowe bez bikuPo¿yczki pozabankowe bez bikuPo¿yczki pozabankowe bez bikuPo¿yczki pozabankowe bez biku
tel. 695-230-597tel. 695-230-597tel. 695-230-597tel. 695-230-597tel. 695-230-597

   
   

    
      

     
    

    
 

  
     


      
   

 

KURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWE
DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£YCHYCHYCHYCHYCH

Ma³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osób
Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4

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

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO
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NOWONOWONOWONOWONOWO
OTWOTWOTWOTWOTWARARARARARTYTYTYTYTY

GABINET LEKARSKIGABINET LEKARSKIGABINET LEKARSKIGABINET LEKARSKIGABINET LEKARSKI
usługi medyczne

z zakresu chorób wewnętrznych
i kardiologii (echo serca),

wizyty domowe -
EKG w domu pacjenta

lek. med. DOROTA ZARAŃSKA
Specjalista Chorób Wewnętrznych

Przyjmuje:
środa 16.00 - 18.00
piątek 16.00 - 18.00

Budynek starego szpitala,
pokój nr 2 - parter

Rejestracja telefoniczna

605 295 853605 295 853605 295 853605 295 853605 295 853


