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BA£KAÑSKA PÊTLA 2014 -
CZYLI... DREAM TRIP

PYSKOWICE PO RAZ TRZECI!
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KONKURS
PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY

ROZSTRZYGNIÊTY

          
        
      
          
        
         

         
    

     
         
 

  
 

        
           
         
        
        
       

     
        

    
 
  

ORGANIZACJA TURNIEJU
"DZIKICH DRUŻYN"

GRY W KOSZYKÓWKĘ
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OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 3 wrzeœnia 2014 r.

o okrêgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ka¿dym
okrêgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), uchwały Nr XL/316/2014
Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych okręgów wyborczych w mieście do
stanu faktycznego oraz zmiany uchwały Nr XXII/164/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału
miasta Pyskowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast informuję, co następuje:
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BIBLIOLATO 2014 W ODDZIALE DLA DZIECI

        
 

        
         
        
         
         
         
         
    

        
          
       
         
          
  

       
        
       
   

       
          

         
           
        

   

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

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

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

PODZIÊKOWANIA DLA RODZICÓW
Z PRZEDSZKOLA NR 1

      
          
        
       
       
         

    

     
     

       

PODZIÊKOWANIA DLA RODZICÓW
Z PRZEDSZKOLA NR 5
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TYTU£ SZKO£TYTU£ SZKO£TYTU£ SZKO£TYTU£ SZKO£TYTU£ SZKO£Y Z KLAS¥ 2.0 DLA SP 4Y Z KLAS¥ 2.0 DLA SP 4Y Z KLAS¥ 2.0 DLA SP 4Y Z KLAS¥ 2.0 DLA SP 4Y Z KLAS¥ 2.0 DLA SP 4

poszukuje osób do pracy na stanowisko:
- KUCHARZA - doświadczenie w zawodzie nie jest wymaga-
ne; do zakresu obowiązków należeć będzie: przygotowywa-
nie posiłków, planowanie zakupów oraz uzupełnienie zapa-
sów, racjonalne gospodarowanie towarem, dbałość o porzą-
dek w miejscu pracy,
- KELNERKI - doświadczenie w zawodzie mile widziane;
do zakresu obowiązków należeć będzie: obsługa klientów,
przygotowywanie deserów i kaw, dbałość o porządek w miej-
scu pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o pozostawianie
swoich cv  w lokalu (z dopiskiem stanowiska,

na które dana osoba reflektuje).
Kontakt w sprawie pod numerem telefonu: 724 635 736

Cafe - Restauracja KlaverCafe - Restauracja KlaverCafe - Restauracja KlaverCafe - Restauracja KlaverCafe - Restauracja Klaver

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W POGRZEBIE

Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom i współpracownikom
za modlitwy, intencje mszalne, liczny udział

w uroczystościach pogrzebowych

Ś.P. Bogumiła Fijołek
Serdeczne Bóg zapłać

składa Rodzina


    

 
     

     
        

 
  

         
         
        
       
          
         
            
          
        
         
           
         
         
          
         
           
       
         
        
           
        
          
           
        
        
          
          
     

        
           
        
          
        


       
        
          
   

BA£KAÑSKA PÊTLA 2014 - CZYLI...
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WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

W STARYCH MURACH NOWY DUCH

POMOC DLA OSÓB
STARSZYCH

I NIEPE£NOSPRAWNYCH
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Krzysztof £apucha - redaktor naczelny. Kolegium redakcyjne: I. Paszek, T. Gorczyca, A. Kazubek, W. Ob³¹k, P. Denisiewicz.
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INFORMACJA
DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

X SPARTAKIADA PRZEDSZKOLNA
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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
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MIEJSKI OŒRODEKMIEJSKI OŒRODEKMIEJSKI OŒRODEKMIEJSKI OŒRODEKMIEJSKI OŒRODEK
KULKULKULKULKULTURTURTURTURTURY I SPORY I SPORY I SPORY I SPORY I SPORTUTUTUTUTU

w Pyskowicach
ogłasza zapisy

do zespołów i kół zainteresowań
w sezonie 2014/2015

Zapisy w sekretariacie!

ul. Wyszyńskiego 27,
tel. (32) 233 25 34,

www.mokis.pyskowice.org
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Pyskowice, ul. Szpitalna 7, tel. (32) 233-97-29

WWWWWe wrzeœniue wrzeœniue wrzeœniue wrzeœniue wrzeœniu
za grza grza grza grza grosze:osze:osze:osze:osze:

nawozy jesienne
cebulki kwiatów i krzewy
artykuły do przetwórstwa
(np. butle na wino)


