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W związku z koniecznością zachowania
w okresie rozliczeniowym (październik, listopad, grudzień 2017 r.)

obowiązującego wymiaru czasu pracy

URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
31 października 2017 r.

BĘDZIE NIECZYNNY

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
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K O N D O L E N C J E

Pani mgr Beacie Telepko
Głównej Księgowej

Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o.
wyrazy najszczerszego współczucia i żalu

z powodu śmierci

OJCA
Składa Zarząd oraz pracownicy Szpitala

w Pyskowicach sp. z o.o.

 K O N D O L E N C J E

Panu lek. med. Januszowi Ciszewskiemu
Kierownikowi Pracowni Endoskopowej

wyrazy najszczerszego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MATKI
Składa Zarząd oraz pracownicy Szpitala

w Pyskowicach sp. z o.o.

UCHWA£A ANTYSMOGOWA
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Miejsce świadczenia usługi Zniżki

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+ dla osób, które ukoń-
czyły 60 rok życia stosuje się 50% stawki, jak dla klubów i stowarzy-
szeń, w celu korzystania z obiektów i urządzeń Hali Widowiskowo-
Sportowej im. Huberta Wagnera w Pyskowicach

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+ do każdego zakupione-
go ciastka oferowana jest kawa z rabatem 50% ceny

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+ firma oferuje 10% zniż-
ki na mycie i sprzątanie aut, pranie dywanów, tapicerek, pranie wer-
salek, foteli i krzeseł

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+ firma oferuje 60 zł
rabatu na kompletne nowe okulary podczas składania zamówienia

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+ firma oferuje 10%
rabatu przy zakupie pizzy

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+ firma oferuje 5-10%
rabatu na świadczone usługi w każdą środę miesiąca

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27

44-120 Pyskowice

Restauracja "Klaver"
Aleja 1 Maja 2

44-120 Pyskowice

Myjnia ręczna "AKKA"
Katarzyna Bączkowska
ul. Armii Krajowej 29A

44-120 Pyskowice

Zakład Optyki Okularowej
Bolesław Rudziński

ul. Wojska Polskiego 21, 44-120 Pyskowice

S.C OKTAN Pizzeria Roma
ul. Szopena 12

44-120 Pyskowice

Studio Sabina (fryzjerstwo)
ul. Ignacego Paderewskiego 8

44-120 Pyskowice

INFORMACJEINFORMACJEINFORMACJEINFORMACJEINFORMACJE
DLA SENIORÓWDLA SENIORÓWDLA SENIORÓWDLA SENIORÓWDLA SENIORÓW
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W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+ firma oferuje zniżkę
20% na cały asortyment

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+ firma oferuje zniżkę
w zakresie od 20% do 40% na usługi mechaniczno-blacharskie
w zależności od świadczonej usługi

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+ sklep oferuje zniżkę
5% na sprzęt nierefundowany przez NFZ

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+ firma oferuje 10% zniż-
kę na przyjęcia okolicznościowe organizowane przez osoby, które
ukończyły 60 rok życia i są zameldowane w Pyskowicach

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+ firma oferuje prowa-
dzenie bezpłatnych pomiarów masy i składu ciała. W skład pomia-
rów wchodzi: pomiar tkanki tłuszczowej, mięśni, kości, wody meta-
boliczne. Konieczna jest wcześniejsza telefoniczna rezerwacja ter-
minu. Telefon: 513 798 776

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+ sklep oferuje rabat 6%
na cały asortyment z wyłączeniem znaczków pocztowych, podręcz-
ników szkolnych, klocków LEGO, towarów z akcji promocyjnych,
z towarów przecenionych

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+ serwis oferuje zniżkę
10% na naprawę komputerów i laptopów, usługi informatyczne,
zakup oprogramowania antywirusowego AVG Internet Security. Osoby
chcące skorzystać ze zniżki proszone są o kontakt telefoniczny pod
numerem telefonu: 798 867 888

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+ serwis udziela rabatu
10% na usługi serwisowe oraz 50% na usługi ksero i drukowanie
dokumentów (nie dotyczy podręczników, ćwiczeń i książek)

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+ sklep udziela rabatu
10% na książki używane i nowe oraz 5% na pozostały asortyment
(artykuły biurowe, szkolne, zabawki i inne)

Butik Fashion& Style
Bożena Rupacz

Plac Józefa Piłsudskiego 2
44-120 Pyskowice

AUTO-SERVICE
Jacek Porada

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 84
44-120 Pyskowice

Sklep Zaopatrzenia Medycznego
"CEMEDIK"

Katarzyna Ceglarek
ul. Szopena 1

44-120 Pyskowice

Restauracja Kawiarnia
"Pod Ratuszem" Jadwiga Żelazna

ul. Rynek 27-28
44-120 Pyskowice

Centrum Dietetyczne Naturhouse
Marta Kalbarczyk

ul. Wojska Polskiego 2C
44-120 Pyskowice

Drama
Danuta Schmidtko

Plac Józefa Piłsudskiego 2
44-120 Pyskowice

PC POMOC
Krzysztof Zawisło

ul. Wieczorka 18A/3
44-120 Pyskowice

Serwis Komputerowy "KLIK"
Michał Soliński
Aleja 1 Maja 1

44-120 Pyskowice

Antykwariat Księgarnia
,,Świat Książek"

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 84
44-120 Pyskowice

Miejsce świadczenia usługi Zniżki
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ROZK£AD JAZDYROZK£AD JAZDYROZK£AD JAZDYROZK£AD JAZDYROZK£AD JAZDY AUT AUT AUT AUT AUTOBUSÓW – KIERUNEK BYTOBUSÓW – KIERUNEK BYTOBUSÓW – KIERUNEK BYTOBUSÓW – KIERUNEK BYTOBUSÓW – KIERUNEK BYTOMOMOMOMOM

KZK GOP Rozkład jazdy ważny od: 02.01.2017

Od Poniedziałku do Piątku

Soboty, Niedziele i Święta

Wigilia

Sylwester

Przystanek: Pyskowice Szpitalna 1

Kierunek: Bytom Dworzec20

Objaśnienia:

K – kurs przez: Kamieniec Szkoła

P – kurs przez: Pyskowice Osiedle, z pominięciem: Pyskowice Chopina

W – od przystanku Rokitnica Pętla kurs przez: Wieszowa

00:00 – kursy podkreślone realizowane pojazdem niskopodłogowym

KZK GOP Rozkład jazdy ważny od: 02.01.2017

344W    410W    420K    450    520K    600K    630KP    720K    820K    920K    1020K    1120K    1220K    1320K

1355K    1435K    1520K    1620K    1720    1820    1920    2020K    2120    2220

Od Poniedziałku do Piątku

Soboty, Niedziele i Święta

344W    425    520    625    725    810    910    1010    1110   1310   1510    1710    1940    2125

Wigilia

344W   425   520   625   725   810   910   1010   1110   1310   1510   1710

Sylwester

344W    425    520    625    725    810    910    1010    1110    1310    1510    1710    1940

Przystanek: Bytom Dworzec 13

Kierunek: Pyskowice Szpitalna20

427  508K  538  608K  638K  718K  821W  838K  938K  1038K  1137KP  1237KP  1337KP  1437KP  1513K

1553K  1638K  1738K  1838  1938  2038  2138  2238K  2336W

427  538  638  738  838  938  1038  1138  1238  1438  1638  1838  2048  2236W

427  538  638  738  838  938  1038  1138  1238  1438  1638

427  538  638  738  838  938  1038  1138  1238  1438  1638  1838

Objaśnienia:

K – kurs przez: Kamieniec Szkoła

P – kurs przez: Pyskowice Osiedle, z pominięciem: Pyskowice Chopina

W – od przystanku Boniowice Skrzyżowanie kurs przez: Wieszowa

00:00 – kursy podkreślone realizowane pojazdem niskopodłogowym
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ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW – KIERUNEK CMENTARZ KOMUNALNY

614W   1011   1214P   1450   1618   1907   2033W

2216

Objaśnienia:

C – kurs przez: Jeżmanów, Czarków

P – kurs przez: Pyskowice Chopina > > Pyskowice Wojska Polskiego

T – kurs do: Wielowieś Kościół, przez: Sieroty Kościół

W – kurs z pominięciem: Błażejowice, Gajowice, Wiśnicze, Świbie,
Radonia, Raduń, Kieleczka

Z – kurs przez: Zacharzowice Kościół

00:00 – kursy podkreślone realizowane pojazdem niskopodłogowym

KZK GOP Rozkład jazdy ważny od: 10.07.2017

614W  650TZ   800TZ  1011PW  1214PW  1347  1451W

1525W  1550W  1618C  1716W  1907  2033W  2216

Przystanek: Pyskowice Plac Wyszyñskiego 1

Kierunek: Wielowieœ Centrum Przesiadkowe
152

Od Poniedzia³ku do Pi¹tku – w dni nauki szkolnej

Od Poniedzia³ku do Pi¹tku - w okresie ferii i wakacji letnich

Przystanek: Pyskowice Plac Wyszyñskiego

Kierunek: Paczyna Ogrodnictwo

Od Poniedzia³ku do Pi¹tku – szkolne

501P    553PR   709PR   1017PR   1425PR   1515PR

1557PR   1652PR

Od Poniedzia³ku do Pi¹tku - w okresie ferii i wakacje

501P   553   718   1020   1130   1420   1520  1555

1655

Objaśnienia:

P – kurs przez: Pniów Szkoła

R – kurs przez: Srocza Góra Wieś

KZK GOP Rozkład jazdy ważny od: 16.02.2015

208

Od Poniedzia³ku do Pi¹tku – w dni nauki szkolnej

Od Poniedzia³ku do Pi¹tku - w okresie ferii i wakacji letnich

601P   927P   1133   1342   1608   1806

2028   2148

601P   638    745    904P    1133    1321    1447    1518

1546    1607    1703    1843    2028    2148

KZK GOP Rozkład jazdy ważny od: 10.07.2017

Objaśnienia:

P – kurs przez: Pyskowice Wojska Polskiego > > Pyskowice Chopina

00:00 – kursy podkreślone realizowane pojazdem niskopodłogowym

Przystanek: Pyskowice Cmentarz Komunalny 1

Kierunek: Pyskowice Plac Wyszyñskiego
152

KZK GOP Rozkład jazdy ważny od: 16.02.2015

526   626   826   1126   1406   1506   1546   1626

Od Poniedzia³ku do Pi¹tku - w ferie  i wakacje

532   701  747   1133   1503   1553   1635

Od Poniedzia³ku do Pi¹tku – szkolne

Przystanek: Pyskowice Cmentarz Komunalny

Kierunek: Pyskowice Plac Wyszyñskiego
208
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"NARODOWE CZYTANIE"

KROK W NOWOCZESNOŒÆ

      
           
      

 
    

12.09.
wtorek

13.09.
œroda

14.09.
czwartek

14.09.
czwartek

18.09.
poniedzia³ek

19.09.
wtorek

20.09.
œroda

26.09.
wtorek

27.09.
œroda

28.09.
czwartek

17.00

Oferta i funkcje platformy elektro-
nicznej IBUK LIBRA

500 lat Reformacji. Luteranie w Py-
skowicach

Uroki korzystania z Internetu

Chroñmy nasze œrodowisko

Zapobieganie bólom krêgos³upa

Krótki kurs korzystania z interne-
towych kursów jêzykowych

¯ydzi nad Dram¹

Masa¿ w bólach stawów

Bli¿ej Anglii. Spotkanie dla studen-
tów U.T.W. (grupa jêzykowa)

Bli¿ej Anglii. Spotkanie dla studen-
tów U.T.W. (grupa jêzykowa)

Pracownik Miejskiej
Biblioteki Publicznej

B³a¿ej Kupski

Wojciech Smyl

Agata Stanik

Jerzy Kleban

Pracownik Miejskiej
Biblioteki Publicznej

B³a¿ej Kupski

Jerzy Kleban

Ma³gorzata Kupczyñska

Justyna Skonecka

Data Godz. Temat spotkania Prowadz¹cy

11.00

17.00

9.00

10.00

9.30

10.30

17.00

17.00

11.00

Projekt dofinansowany ze œrodków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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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

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 3200 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice, ul. Chopina 6, tel. 32 231-32-16

Punkt Opłat.
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp.

Biuro Kredytowe Fines
44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1

tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80

Zatrudnię fryzjerkę
z doświadczeniem!
Studio Urody M&M

Zbrosławice, ul. Wolności 92
Kontakt: 510 119 525

    
     
     
   

Wydział Organizacyjny
Pracownicy, zakres obowiązków

i kontakt:
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T³umaczenia medyczne, prawnicze i inne

Kursy jêzyka angielskiego dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych

Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4
tel. 668-452-917

www.angielski.pyskowice.biz

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO


