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Zdjęcie: Tomasz Ujma - pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym

          
          
         
         

            
         
        
           
            
          
           
          
         

     
    
  
     
    
  
   
      
    
   
   
    

     
    
    
   
    
    
  

XIV DNI RODZINYXIV DNI RODZINYXIV DNI RODZINYXIV DNI RODZINYXIV DNI RODZINY
I XXVIII DNI PYSKOWICI XXVIII DNI PYSKOWICI XXVIII DNI PYSKOWICI XXVIII DNI PYSKOWICI XXVIII DNI PYSKOWIC

        
         
          
           
        
     

   

ZAKZAKZAKZAKZAKOCHAJ SIÊOCHAJ SIÊOCHAJ SIÊOCHAJ SIÊOCHAJ SIÊ
W PYW PYW PYW PYW PYSKSKSKSKSKOOOOOWICAWICAWICAWICAWICACHCHCHCHCH

   

„„„„„PRZEBUDZENIEPRZEBUDZENIEPRZEBUDZENIEPRZEBUDZENIEPRZEBUDZENIE”””””

   



22222 Przegl¹d Pyskowicki  nr 7/8 (201/202) Lipiec/Sierpieñ 2013

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

InforInforInforInforInformacje burmacje burmacje burmacje burmacje burmistrzamistrzamistrzamistrzamistrza

      
      
       
      
     
   
    
    

      
     
    
      
      
     


     
     
    
      
      
       
       
     
     

     
    

    
      
     

    
       
      

      
     
      
 

     
   
     
    
     
   

      
     
    
     
     
     
 

      

       
       
    
       
      
    
       
      
      

       
         
    
     
    
      
    
     
      
       
     
       
     
    
    

INFORMACJA
30 sierpnia 2013 roku (piątek) Urząd
Miejski w Pyskowicach czynny będzie
od godz. 7.30 do 15.30.
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ZMIANA TERMINÓW P£ATNOŒCI OP£ATY
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Zwycięskie opowiadanie Anny Kutyły:
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POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKA£YCH NA TERENIE GMINY PYSKOWICE -

STYPENDIUM SZKOLNE/ZASI£EK SZKOLNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
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Salon Fryzjersko-Kosmetyczny BASIA
zaprasza

do gabinetu kosmetyki profesjonalnej

JESIENNE PROMOCJE !
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ROCZNICA WYBUCHU
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

70. ROCZNICA
MORDÓW POLAKÓW

NA KRESACH WSCHODNICH II RP

         
           

         
         

          
       
       
  

         
       
        
       
           
  

       
        

 
   

   
   

    
      

   
 

      
      

  
    


                                                
                          



lek. med. Dorota Zarańska
Specjalista Kardiolog, Specjalista Chorób

Wewnętrznych.

Usługi z zakresu kardiologii
- EKG, Holter EKG,  Holter ciśnieniowy,

badanie Echo Serca,  konsultacje.

Gabinet czynny od września
w każdą środę od 16.00

w budynku "starego szpitala"
przy ul. Szpitalnej 2 w Pyskowicach,

pokój nr 2, parter.

Rejestracja telefoniczna:
605 295 853.

NOWNOWNOWNOWNOWO OTWO OTWO OTWO OTWO OTWARTYARTYARTYARTYARTY
GABINETGABINETGABINETGABINETGABINET

KARDIOLKARDIOLKARDIOLKARDIOLKARDIOLOGICZNYOGICZNYOGICZNYOGICZNYOGICZNY
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Zwyciężczyni i Sebastian Mołek, asystent Małgorzaty Handzlik
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WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

Sprzedam mieszkanie
w Pyskowicach - 65 m2

Plac Piłsudskiego (II piętro)
506-458-988

NAJWNAJWNAJWNAJWNAJWA¯NIEJSZE BEZPIECZEÑSTWOA¯NIEJSZE BEZPIECZEÑSTWOA¯NIEJSZE BEZPIECZEÑSTWOA¯NIEJSZE BEZPIECZEÑSTWOA¯NIEJSZE BEZPIECZEÑSTWO ZMIANY
ROZK£ADÓW JAZDY

AUTOBUSÓW
LINII NR 677 I 71
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Począwszy od dnia 1 sierpnia 2013 r.
działalność w Pyskowicach

przy ulicy Kopernika 2
(Budynek Inkubatora Przedsiębiorczości - parter)

rozpoczyna

FILIA KANCELARII ADWOKACKIEJFILIA KANCELARII ADWOKACKIEJFILIA KANCELARII ADWOKACKIEJFILIA KANCELARII ADWOKACKIEJFILIA KANCELARII ADWOKACKIEJ
ADWOKAADWOKAADWOKAADWOKAADWOKATTTTTAAAAA RADOS£A RADOS£A RADOS£A RADOS£A RADOS£AWWWWWAAAAA TR TR TR TR TRYBULCAYBULCAYBULCAYBULCAYBULCA

Kancelaria oferuje porady
i prowadzenie spraw z zakresu:

prawa cywilnego i rodzinnego,
prawa karnego,

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
prawa gospodarczego,

prawa budowlanego
oraz postępowań administracyjnych

i sądowo-administracyjnych

Ponadto kancelaria świadczy usługi
w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców.

Godziny urzêdowania:Godziny urzêdowania:Godziny urzêdowania:Godziny urzêdowania:Godziny urzêdowania:
œrœrœrœrœrody 13.00 - 18.00ody 13.00 - 18.00ody 13.00 - 18.00ody 13.00 - 18.00ody 13.00 - 18.00

TTTTTelefon kontaktowy: 797 52 67 96elefon kontaktowy: 797 52 67 96elefon kontaktowy: 797 52 67 96elefon kontaktowy: 797 52 67 96elefon kontaktowy: 797 52 67 96

       
          
           
       
        
        
        
     

ODZNACZENIE PAÑSTWOWE
BR¥ZOWY KRZY¯ ZAS£UGI
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Ceremonia otwarcia Olimpiady-Rajdu.
Uczniowie składają przyrzeczenie sportowe

SZÓSTKSZÓSTKSZÓSTKSZÓSTKSZÓSTKOOOOOWY RAJDWY RAJDWY RAJDWY RAJDWY RAJD
W NOW NOW NOW NOW NOWEJ ODS£ONIEWEJ ODS£ONIEWEJ ODS£ONIEWEJ ODS£ONIEWEJ ODS£ONIE
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BURMISTRZ MIASTA
PYSKOWICE OG£ASZA:
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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

GREEN ENGLISH
T³umacze przysiêgli

ANGIELSKI - NIEMIECKI
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