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Szczegóły oraz program dożynek już wkrótce na pla-
katach i na stronach internetowych www.pyskowice.pl
oraz www.mokis.pyskowice.org
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Austria, Wêgry, S³owenia,
W³ochy...
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A pocz¹tek by³ drugiego...
    

     
     
    
    
     
    
    
     
    
     
    
     
     
    
    
     
    
    
    
     
   
    
     
    

   
     
    
     

Ju¿ niedaleko...
   

   
    
  
    
   
    
    
     
    
  
    
       
   
  
     
     
    
     
    
      


    


 

JU¯ 8 i 9 WRZEŒNIA
DO¯YNKI MIEJSKIE
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Z POWODU PRZERWY WAKA-
CYJNEJ NAJBLIŻSZY DYŻUR SPO-
ŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIO-
WEJ ODBĘDZIE SIĘ 06.09.2012 r.
OD GODZ 15.30.

        
     
     
    
     
     
    

  
     

   
    

   
    
    

     
     
  

    
     

    
       
       
     
  

     
        
    
     
       
     
       
       

   
   

NOWE GAD¯ETY PROMOCYJNE PYSKOWIC
JU¯ W SPRZEDA¯Y
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OTWARCIE FILII PRZYCHODNI

 
 
  
  
  
 
   
 
    
 
 
 
   
  
         
        
        
           
         
       
       
      
            
      

    
 

  
     

PYSKOWICKIE NOWORODKI
W PIERWSZYCH DNIACH ¯YCIA

MAJ¥ BEZP£ATNIE WYKONYWANE
USG BIODER
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Armia Krajowa
      
   
    
    

     
   
    
    

      
  
      
    

     
     
      
    

       
   
        
    

      
    
     
    

 

73. ROCZNICA73. ROCZNICA73. ROCZNICA73. ROCZNICA73. ROCZNICA
UTWUTWUTWUTWUTWORZENIA POLSKIEGOORZENIA POLSKIEGOORZENIA POLSKIEGOORZENIA POLSKIEGOORZENIA POLSKIEGO
PPPPPAÑSTWAÑSTWAÑSTWAÑSTWAÑSTWA PODZIEMNEGOA PODZIEMNEGOA PODZIEMNEGOA PODZIEMNEGOA PODZIEMNEGO

iiiii 70. ROCZNICA PO 70. ROCZNICA PO 70. ROCZNICA PO 70. ROCZNICA PO 70. ROCZNICA POWSTWSTWSTWSTWSTANIAANIAANIAANIAANIA
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UROCZYSTOŒCI UPAMIÊTNIAJ¥CE
73. ROCZNICÊ POWSTANIA POLSKIEGO

PAÑSTWA PODZIEMNEGO W PYSKOWICACH
22 WRZEŒNIA 2012 R.

      
    
      
   

    
      
     
     
       
    
     
     

    
     

    
    
   
     
   

   
    
     
     
     
   
   
   
    
   
      
   
   
        
     
      
    
      
     
      
       
       
      
        
       
     
     
       
      
       
      
       
      
      
         

     
     
      
      

      
      
    
     
     
     
     
       
     
     
  

     
     
     
    
      
      

        
      
    

 

ZBYCIE UDZIA£ÓW W PRAZBYCIE UDZIA£ÓW W PRAZBYCIE UDZIA£ÓW W PRAZBYCIE UDZIA£ÓW W PRAZBYCIE UDZIA£ÓW W PRAWIE W£ASNOŒCI DZIA£KIWIE W£ASNOŒCI DZIA£KIWIE W£ASNOŒCI DZIA£KIWIE W£ASNOŒCI DZIA£KIWIE W£ASNOŒCI DZIA£KI
- wstêpem do budowy gara¿y przy ul. Kazimierza Wielkiego- wstêpem do budowy gara¿y przy ul. Kazimierza Wielkiego- wstêpem do budowy gara¿y przy ul. Kazimierza Wielkiego- wstêpem do budowy gara¿y przy ul. Kazimierza Wielkiego- wstêpem do budowy gara¿y przy ul. Kazimierza Wielkiego
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DZIA£ALNOŒÆDZIA£ALNOŒÆDZIA£ALNOŒÆDZIA£ALNOŒÆDZIA£ALNOŒÆ
WYSTWYSTWYSTWYSTWYSTAAAAAWIENNICZAWIENNICZAWIENNICZAWIENNICZAWIENNICZA

HISTORIA SPORTUHISTORIA SPORTUHISTORIA SPORTUHISTORIA SPORTUHISTORIA SPORTU
W PYSKOWICACHW PYSKOWICACHW PYSKOWICACHW PYSKOWICACHW PYSKOWICACH

NOWNOWNOWNOWNOWAAAAA WYST WYST WYST WYST WYSTAAAAAWWWWWAAAAA
W GALERII PODCIEÑW GALERII PODCIEÑW GALERII PODCIEÑW GALERII PODCIEÑW GALERII PODCIEÑ

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY
OGRÓD I BALKON 2012

        
            
        
       
        
    


   

          
     
            

       
         

        
         

T³umaczenie dokumentówT³umaczenie dokumentówT³umaczenie dokumentówT³umaczenie dokumentówT³umaczenie dokumentów
oraz asysta w urzêdachoraz asysta w urzêdachoraz asysta w urzêdachoraz asysta w urzêdachoraz asysta w urzêdach

Kursy jêzykowe:Kursy jêzykowe:Kursy jêzykowe:Kursy jêzykowe:Kursy jêzykowe:
- dzieci od 6 lat- dzieci od 6 lat- dzieci od 6 lat- dzieci od 6 lat- dzieci od 6 lat

- dor- dor- dor- dor- doroœli 30+, zajêcia w sobotyoœli 30+, zajêcia w sobotyoœli 30+, zajêcia w sobotyoœli 30+, zajêcia w sobotyoœli 30+, zajêcia w soboty
- przygotowanie do matur- przygotowanie do matur- przygotowanie do matur- przygotowanie do matur- przygotowanie do maturyyyyy

i innych egzaminówi innych egzaminówi innych egzaminówi innych egzaminówi innych egzaminów
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£UMACZE PRZYSIÊGLI
ANGIELSKI - NIEMIECKI
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OD AGOROD AGOROD AGOROD AGOROD AGORY W AY W AY W AY W AY W ATENACHTENACHTENACHTENACHTENACH
DO MOKIS W PYSKOWICACHDO MOKIS W PYSKOWICACHDO MOKIS W PYSKOWICACHDO MOKIS W PYSKOWICACHDO MOKIS W PYSKOWICACH

    
     
     
      
      

    
       
      
       
       
     
      
       
    
     
   

      
        
       
      
     
     
     
    

      
      
      
     
      
   

     
      
     
     
    
    
     
       
      

    
 

     
      

 
          
 

 

KKKKKOMPUTEROMPUTEROMPUTEROMPUTEROMPUTEROOOOOWYWYWYWYWY
KURS JÊZYKAKURS JÊZYKAKURS JÊZYKAKURS JÊZYKAKURS JÊZYKA

ANGIELSKIEGOANGIELSKIEGOANGIELSKIEGOANGIELSKIEGOANGIELSKIEGO
W BIBLIOTECEW BIBLIOTECEW BIBLIOTECEW BIBLIOTECEW BIBLIOTECE

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498
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SKWER PRZY PLACU
PONIATOWSKIEGO

        
      
    
       
    
   
       

   
    
      
     
     

    
      
      
    

    
    

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

FESTYN DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y

   
  

    
        
      
      
    
     
     

  
   

     
     
     
     
     
    
    
      
     
      
     
    
    
       
   
      

      
        
        
         
       
       

 
  

      
  

       
  

       
  

      
  

       
  

      
  

       
  

      
  

TERMINARZ ROZGRYWEK
MKSR "CZARNI" PYSKOWICE -

KLASA OKRĘGOWA RUNDA JESIENNA 2012
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SUKCESY
PYSKOWICKICH PIŁKARZY

          
        
       
       
  

          
          
     

   
         

        
          
         
          
           
         
         
           
        

SPORSPORSPORSPORSPORTTTTT
W PYSKOWICACHW PYSKOWICACHW PYSKOWICACHW PYSKOWICACHW PYSKOWICACH

Remedium Pyskowice w futsalowej ekstraklasie
to szansa na promocjê dla Pyskowic

         
          
        
          
         
         
  

ZACZĘLI OD
TURNIEJÓW ULICZNYCH

        
        
          
         
       
         
          
         
         
           
           
          
         
          
        
           
       
          
       

       
      
         
            
         
           
         
       

      
         
       

         
          

           
         
         
        
        
          
          
         
          
      

       
         

 

Pi³karze Czarnych w nowym sezonie graæ bêd¹ w lidze okrêgowejPi³karze Czarnych w nowym sezonie graæ bêd¹ w lidze okrêgowejPi³karze Czarnych w nowym sezonie graæ bêd¹ w lidze okrêgowejPi³karze Czarnych w nowym sezonie graæ bêd¹ w lidze okrêgowejPi³karze Czarnych w nowym sezonie graæ bêd¹ w lidze okrêgowej
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PIECZONY DZIK ZWIEŃCZYŁ
SIATKARSKIE SUKCESY

          
        
  

         
           
          
           
        
        
          
        

 

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 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
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GRILL GRILL GRILL GRILL GRILL U "SENIORÓW 50+"

       
     
    
     
      
     
     
    
     
    
     
    
    
    
      
     
    
      
      
     
       
      
     
      
       
      
       
       

          
           
          
            
       

 

MODERNIZACJA
SZPITALA

       
          
         
          
            
        
        

 

ORLIK PRZY SP NR 6ORLIK PRZY SP NR 6ORLIK PRZY SP NR 6ORLIK PRZY SP NR 6ORLIK PRZY SP NR 6

            
          
          
        
           
       

         
         
            
         
         
          

     
    
   
    
     
     
 

    
      
 

 

BEZPBEZPBEZPBEZPBEZPAÑSKIE PSY W MIEŒCIEAÑSKIE PSY W MIEŒCIEAÑSKIE PSY W MIEŒCIEAÑSKIE PSY W MIEŒCIEAÑSKIE PSY W MIEŒCIE
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UWUWUWUWUWAGA RODZICE!AGA RODZICE!AGA RODZICE!AGA RODZICE!AGA RODZICE!
DOFINANSOWDOFINANSOWDOFINANSOWDOFINANSOWDOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRÊCZNIKÓWANIE ZAKUPU PODRÊCZNIKÓWANIE ZAKUPU PODRÊCZNIKÓWANIE ZAKUPU PODRÊCZNIKÓWANIE ZAKUPU PODRÊCZNIKÓW

WYPRAWYPRAWYPRAWYPRAWYPRAWKAWKAWKAWKAWKA SZKOLNA SZKOLNA SZKOLNA SZKOLNA SZKOLNA 2012/2013 2012/2013 2012/2013 2012/2013 2012/2013
GMINA PYSKOWICEGMINA PYSKOWICEGMINA PYSKOWICEGMINA PYSKOWICEGMINA PYSKOWICE

TTTTTermin z³o¿enia wniosków - 21.09.2012 rermin z³o¿enia wniosków - 21.09.2012 rermin z³o¿enia wniosków - 21.09.2012 rermin z³o¿enia wniosków - 21.09.2012 rermin z³o¿enia wniosków - 21.09.2012 r.....
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DOCENIONA BIBLIOTEKA
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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
2012/2013
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ZAPRASZAMYZAPRASZAMYZAPRASZAMYZAPRASZAMYZAPRASZAMY

DO NODO NODO NODO NODO NOWWWWWO OTWO OTWO OTWO OTWO OTWARTEGOARTEGOARTEGOARTEGOARTEGO
SKLEPU INTERNETOSKLEPU INTERNETOSKLEPU INTERNETOSKLEPU INTERNETOSKLEPU INTERNETOWEGOWEGOWEGOWEGOWEGO

wwwwwwwwwwwwwww.ainer.ainer.ainer.ainer.ainer.com.pl.com.pl.com.pl.com.pl.com.pl
SKLEPSKLEPSKLEPSKLEPSKLEP Z NOW Z NOW Z NOW Z NOW Z NOW¥ ODZIE¯¥ DLA¥ ODZIE¯¥ DLA¥ ODZIE¯¥ DLA¥ ODZIE¯¥ DLA¥ ODZIE¯¥ DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y DZIECI I M£ODZIE¯Y DZIECI I M£ODZIE¯Y DZIECI I M£ODZIE¯Y DZIECI I M£ODZIE¯Y

OFERUJEMYOFERUJEMYOFERUJEMYOFERUJEMYOFERUJEMY MIN. ODZIE¯ ZNANYCH ZACHODNICH MAREK T MIN. ODZIE¯ ZNANYCH ZACHODNICH MAREK T MIN. ODZIE¯ ZNANYCH ZACHODNICH MAREK T MIN. ODZIE¯ ZNANYCH ZACHODNICH MAREK T MIN. ODZIE¯ ZNANYCH ZACHODNICH MAREK TAKICH JAK:AKICH JAK:AKICH JAK:AKICH JAK:AKICH JAK:

RESPECT RESPECT RESPECT RESPECT RESPECT  SOUL& GLOR SOUL& GLOR SOUL& GLOR SOUL& GLOR SOUL& GLORYYYYY      FUNKY FUNKY FUNKY FUNKY FUNKY DI V DI V DI V DI V DI VAAAAA      MINOTI ORAZ WIELE INNYCH MINOTI ORAZ WIELE INNYCH MINOTI ORAZ WIELE INNYCH MINOTI ORAZ WIELE INNYCH MINOTI ORAZ WIELE INNYCH
POSIADAMYPOSIADAMYPOSIADAMYPOSIADAMYPOSIADAMY ODZIE¯ W SZEROKIEJ GAMIE ROZMIARÓW I KOLORÓW ODZIE¯ W SZEROKIEJ GAMIE ROZMIARÓW I KOLORÓW ODZIE¯ W SZEROKIEJ GAMIE ROZMIARÓW I KOLORÓW ODZIE¯ W SZEROKIEJ GAMIE ROZMIARÓW I KOLORÓW ODZIE¯ W SZEROKIEJ GAMIE ROZMIARÓW I KOLORÓW:::::

Bluzeczki, t-shirtyBluzeczki, t-shirtyBluzeczki, t-shirtyBluzeczki, t-shirtyBluzeczki, t-shirty, tuniki, spodnie, szorty, tuniki, spodnie, szorty, tuniki, spodnie, szorty, tuniki, spodnie, szorty, tuniki, spodnie, szorty, bluzy, bluzy, bluzy, bluzy, bluzy, i wiele innych, i wiele innych, i wiele innych, i wiele innych, i wiele innych

OFERUJEMYOFERUJEMYOFERUJEMYOFERUJEMYOFERUJEMY RÓWNIE¯ GR RÓWNIE¯ GR RÓWNIE¯ GR RÓWNIE¯ GR RÓWNIE¯ GRYYYYY, £AMIG£ÓWKI, KLOCKI LEGO ORAZ PLECAKI I PIÓRNIKI, £AMIG£ÓWKI, KLOCKI LEGO ORAZ PLECAKI I PIÓRNIKI, £AMIG£ÓWKI, KLOCKI LEGO ORAZ PLECAKI I PIÓRNIKI, £AMIG£ÓWKI, KLOCKI LEGO ORAZ PLECAKI I PIÓRNIKI, £AMIG£ÓWKI, KLOCKI LEGO ORAZ PLECAKI I PIÓRNIKI

CENY JU¯ OD 20 Z£
RABATY CENOWE %

WejdŸ na stronê i sprawdŸ, to nic nie kosztuje!

KKKKKontakt:ontakt:ontakt:ontakt:ontakt:
601-787-039;  r601-787-039;  r601-787-039;  r601-787-039;  r601-787-039;  reniw@onet.eueniw@onet.eueniw@onet.eueniw@onet.eueniw@onet.eu
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Oferujemy wysokiej jakoœci wêgiel typu:
                orzech
                                ekogroszek
                                                   kostka
                                                                     mia³

Dobry wêgiel w dobrej cenie
Transport gratis

NOWNOWNOWNOWNOWO OTWO OTWO OTWO OTWO OTWARTY SK£AD OPARTY SK£AD OPARTY SK£AD OPARTY SK£AD OPARTY SK£AD OPA£UA£UA£UA£UA£U
NA TERENIE CIEP£OWNI W PYSKOWICACHNA TERENIE CIEP£OWNI W PYSKOWICACHNA TERENIE CIEP£OWNI W PYSKOWICACHNA TERENIE CIEP£OWNI W PYSKOWICACHNA TERENIE CIEP£OWNI W PYSKOWICACH

PRZY ULICY POZNAÑSKIEJ 5PRZY ULICY POZNAÑSKIEJ 5PRZY ULICY POZNAÑSKIEJ 5PRZY ULICY POZNAÑSKIEJ 5PRZY ULICY POZNAÑSKIEJ 5

kontakt: 602-511-429


