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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
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KONDOLENCJE
Panu Józefowi Rubinowi

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej
w Pyskowicach

Jego rodzinie oraz wszystkim bliskim
Słowa wsparcia i wyrazy głębokiego współczucia

w trudnych chwilach po stracie
Mamy
składa

Burmistrz Pyskowic oraz Rada Miejska
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GOSPODARKA ODPADAMI
W NASZEJ GMINIE

   



44444 Przegl¹d Pyskowicki  nr 9 (227) Wrzesieñ 2015

         
        
         
         
            
         
         
      

WSPOMNIENIA Z PRACY
W SZKOLE JANA MOSTOWSKIEGO
- emerytowanego nauczyciela fizyki

z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Pyskowicach
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DZIECIÊCE WARSZTATY LETNIE

       
          
        
         
         
         
         
    

        
 

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

NOWY ROK SZKOLNYNOWY ROK SZKOLNYNOWY ROK SZKOLNYNOWY ROK SZKOLNYNOWY ROK SZKOLNY
W ZESPOLE SZKÓ£ SPECJALNYCHW ZESPOLE SZKÓ£ SPECJALNYCHW ZESPOLE SZKÓ£ SPECJALNYCHW ZESPOLE SZKÓ£ SPECJALNYCHW ZESPOLE SZKÓ£ SPECJALNYCH
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Oddzia³ dla Dzieci
   

    
     
        
     
   
     
    
     
   
      
    
   
   
   
     
    
    
    
       
      
     
      
       
       
    
      
     
     
    
       
   
     

    
       
    
      
       
      
    
     
     
      
      
      
     
    

   
     
     
     
      
    
       
       
   

    
       
      
      
     
        
    
      
     

     
       
   
    
      
      
    

       
     
     
    
    
     
       
       
       
      
   

    
      
      
    
 

Filia Nr 1
    

  
     

       
     
      
       
      
       
      
     
     
      
       
     
     
       
      
       
     
     
      
      

Promedica24
zatrudni opiekunki/ów

osób starszych w Niemczech
z doœwiadczeniem w opiece.

Zarób do 3000 euro brutto za wyjazd!

Chcesz dowiedzieæ siê wiêcej zadzwoñ

501 356 325

BIBLIOLABIBLIOLABIBLIOLABIBLIOLABIBLIOLATO 2015TO 2015TO 2015TO 2015TO 2015

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
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BENE MERITUS DLA "HOSPICJUM
W PYSKOWICACH"!

BEZP£ATNE PORADY PRAWNE
       

         
        
            
         
        
          
        
         
         
            

 
 

         
      
       
        
  

           
          
         

        
         
  

       
       
   

        
        
         
     

WAKACJE 2015 KSISS
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DOBRY START
PI£KARZY "CZARNI" PYSKOWICE
        

          
       
          
        
          
        
         
        
     

       
  

    

ORDER DLA JEANA RABESCOORDER DLA JEANA RABESCOORDER DLA JEANA RABESCOORDER DLA JEANA RABESCOORDER DLA JEANA RABESCO

        
       
         
      
     

        
       
         
    
          

        
         
            
        
             
            
       
        
        
     

        
         
        

          
     

   

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych
do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

        
        
        
        
       
       
    

        
         

        
          
    

        
   

       
      

       
           
       
     

       
   

      
       
       
        

       
       
        
          
          

 

ELEKTRONICZNAELEKTRONICZNAELEKTRONICZNAELEKTRONICZNAELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODASKRZYNKA PODASKRZYNKA PODASKRZYNKA PODASKRZYNKA PODAWCZAWCZAWCZAWCZAWCZA

FUTSAL ZNÓW W PYSKOWICACH

PI£KARSKI TURNIEJ DO¯YNKOWYPI£KARSKI TURNIEJ DO¯YNKOWYPI£KARSKI TURNIEJ DO¯YNKOWYPI£KARSKI TURNIEJ DO¯YNKOWYPI£KARSKI TURNIEJ DO¯YNKOWY
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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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Nak³ad 3000 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice, ul. Chopina 6, tel. (32) 231-32-16

  
    

       
   

   
      
   
      
      

     
      
       
   

  

    
     
     

         
   

       
       
        
   

        
    

  

    
     
     

       
     

       
       
        
   

        
    

        
    

        
    

        
 

    
    
        

    
        

    
        

       
        
   

        
   

        
   

        
     

         
   

     
      
       
   

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
pow. 566 m2 w Jaœkowicach

tel. 510 641 288

Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,
w 15 minut.w 15 minut.w 15 minut.w 15 minut.w 15 minut.

TTTTTel. 731 255 504el. 731 255 504el. 731 255 504el. 731 255 504el. 731 255 504

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA

     
      
        
     
     
   

     
       
      
       
     
      

        
        
      
   

    
 

 
       

  
        

   
      
       


       
     


       

 
 

      
       
     

    
 

  
   
      
   
      

     
     
     

        
   

 
   

"SZLACHETNA"SZLACHETNA"SZLACHETNA"SZLACHETNA"SZLACHETNA
PPPPPACZKA -ACZKA -ACZKA -ACZKA -ACZKA -

LEÆ Z NAMI!"LEÆ Z NAMI!"LEÆ Z NAMI!"LEÆ Z NAMI!"LEÆ Z NAMI!"

     
      
       
        
       
     
      
        
          
      
       
      
     


     
       
     
       
         
      
       
      
     
    
      
        
      
       
        

      
     
      
       
     
       
       
    
       
   
      
       
    
     
       


 
 

OD WRZEŒNIA -
POD£OGA
TO LAWA!
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Pyskowice, ul. Szpitalna 7, tel. (32) 233-97-29

we wrzeœniuwe wrzeœniuwe wrzeœniuwe wrzeœniuwe wrzeœniu
za grza grza grza grza grosze!osze!osze!osze!osze!

cebulki kwiatowe i krzewy owocowe

art. do produkcji wina (balony, drożdże)

trutki na myszy i gryzonie

T³umaczenie dokumentów oraz asysta w urzêdach
Kursy jêzykowe:
- dzieci od 6 lat

- doroœli 30+, zajêcia w soboty
- przygotowanie do matury i innych egzaminów

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

www.angielski.pyskowice.biz

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO

SZUKASZ PRACY?SZUKASZ PRACY?SZUKASZ PRACY?SZUKASZ PRACY?SZUKASZ PRACY?
ZG£OŒ SIÊ DO NAS!ZG£OŒ SIÊ DO NAS!ZG£OŒ SIÊ DO NAS!ZG£OŒ SIÊ DO NAS!ZG£OŒ SIÊ DO NAS!
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