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LOGO PYSKOWIC

CENTRUM DYSTRYBUCYJNECENTRUM DYSTRYBUCYJNECENTRUM DYSTRYBUCYJNECENTRUM DYSTRYBUCYJNECENTRUM DYSTRYBUCYJNE
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Centrum Logistyczne Rossmann SDP Etap I Grudziądz.
Podobny obiekt powstanie wkrótce w Pyskowicach.
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Awramienko
Zbigniew

Bąk Andrzej
andrzejbak@o2.pl
tel. 515-080-978

Drobnicki Marek
tel. 664-510-903

Drozd Jolanta

Kotasiński
Arkadiusz

Obłąk Waldemar

Ochocki Marek
tel. 608-399-136

Paszkowski
Waldemar

Piętak Piotr
(w sprawach pilnych

606-613-411)

Rubin Józef
jozefrubin@wp.pl
tel. 696-183-568

Siuta Andrzej
a.siuta@onet.eu
tel. 501-409-492

 Smuda Zygfryd

Szafrański Tadeusz

Witek Marek

Żagiel Agata

Poniedziałki
(17.00 - 18.00)

I czwartek miesiąca
(15.00 - 16.00)

I i III czwartek
miesiąca

(15.30 - 17.00)

Czwartki
(15.00 - 17.00)

I czwartek miesiąca
(16.00 - 17.00)

 I czwartek miesiąca
(15.00 - 16.00)

Czwartki
(15.00 - 17.00)

Czwartki
(16.00 - 17.00)

 
I środa miesiąca

(godz. 17.00)

I czwartek miesiąca
(18.00 - 19.00)

Czwartki
(15.00 - 17.00)

I czwartek miesiąca
(16.00 - 17.00)

III i IV wtorek
miesiąca

(16.00-17.00)

I czwartek miesiąca
(15.00 - 16.00)

I czwartek miesiąca
(16.00 - 17.00)

II czwartek miesiąca
(16.00 - 17.00)

Przychodnia REMEDIUM
- Pyskowice

Urząd Miejski, pok. 222

Urząd Miejski, pok. 225

Urząd Miejski, pok. 220

Urząd Miejski, pok. 222

Urząd Miejski, pok. 225

Urząd Miejski, pok. 225

Urząd Miejski, pok. 222

Zespół Szkół
ul. Szkolna 2

Świetlica
Socjoterapeutyczna

przy ul. Oświęcimskiej 2
w Pyskowicach

Urząd Miejski, pok. 225

Filia Miejskiej Biblioteki
Publicznej

przy ul. Traugutta

Urząd Miejski, pok. 222

Urząd Miejski, pok. 222

Urząd Miejski, pok. 225

Dzień i godzinaNazwisko i imię Miejsce

DY¯URDY¯URDY¯URDY¯URDY¯URY RADNYCHY RADNYCHY RADNYCHY RADNYCHY RADNYCH

Pani lek. med. Zofii Cieśla-Szumniak
wyrazy najszczerszego współczucia

i żalu z powodu śmierci Ojca
składa Dyrekcja Szpitala Powiatowego

w Pyskowicach

KONDOLENCJEKONDOLENCJEKONDOLENCJEKONDOLENCJEKONDOLENCJE
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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

ZMIANA SYSTEMU GOSPODAROWZMIANA SYSTEMU GOSPODAROWZMIANA SYSTEMU GOSPODAROWZMIANA SYSTEMU GOSPODAROWZMIANA SYSTEMU GOSPODAROWANIAANIAANIAANIAANIA
ODPODPODPODPODPADAMI KOMUNALNYMIADAMI KOMUNALNYMIADAMI KOMUNALNYMIADAMI KOMUNALNYMIADAMI KOMUNALNYMI

   

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

Pogotowie komputerowe
PC POMOC
798-867-888

(cały tydzień od 8-21)
www.pcpomoc.com
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Kubuś to 6-letni mieszkaniec Pyskowic, u którego w marcu 2012 r.
stwierdzono posocznicę meningokokową, inaczej zwaną sepsą.
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na rehabilitację, protezy
zwłaszcza kończyn dolnych, sprzęt medyczny oraz medykamenty.

KRS: 0000037904
W rubryce "informacje uzupełniające"

- cel 1% należy wpisać:

18905 WYROSTEK JAKUB PYSKOWICE

PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych

"Hospicjum w Pyskowicach"
KRS 0000231167

ING Bank Śląski S.A oddz. Pyskowice

nr 84105012851000009070504643

FUNDACJA POMOCY DZIECIOMFUNDACJA POMOCY DZIECIOMFUNDACJA POMOCY DZIECIOMFUNDACJA POMOCY DZIECIOMFUNDACJA POMOCY DZIECIOM
POMAGAMY Z UŒMIECHEMPOMAGAMY Z UŒMIECHEMPOMAGAMY Z UŒMIECHEMPOMAGAMY Z UŒMIECHEMPOMAGAMY Z UŒMIECHEM

KRS: 0000339440
Pomóż nam przywrócić Dzieciom uśmiech!

       
    

       
         
         
  

   
 

          
 

 
        

        
           
         
         
   

       
     

          
         

       
         

      
      
      
       

       
         

             
        

"BEZPIECZNE"BEZPIECZNE"BEZPIECZNE"BEZPIECZNE"BEZPIECZNE
GOSPODARSTWGOSPODARSTWGOSPODARSTWGOSPODARSTWGOSPODARSTWOOOOO

ROLNE"ROLNE"ROLNE"ROLNE"ROLNE"

       
        
        
          
         
       
         
        
         
       
        
        
           
       

    
      

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

PYSKOWICKIE NARODZINY

           
      
        
         
         
         
             
           
     

BEZP£ABEZP£ABEZP£ABEZP£ABEZP£ATNE BADANIATNE BADANIATNE BADANIATNE BADANIATNE BADANIA
MAMMOGRAFICZNEMAMMOGRAFICZNEMAMMOGRAFICZNEMAMMOGRAFICZNEMAMMOGRAFICZNE
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MI£OŒÆ DO FIZYKIMI£OŒÆ DO FIZYKIMI£OŒÆ DO FIZYKIMI£OŒÆ DO FIZYKIMI£OŒÆ DO FIZYKI

M£ODZI AKTORZY W "KONOPNICKIEJ"M£ODZI AKTORZY W "KONOPNICKIEJ"M£ODZI AKTORZY W "KONOPNICKIEJ"M£ODZI AKTORZY W "KONOPNICKIEJ"M£ODZI AKTORZY W "KONOPNICKIEJ"
Dzieci z Przedszkola nr 2 wystawiają jasełka w pyskowickim liceum.
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TEATEATEATEATEATRZYK PIK-POKTRZYK PIK-POKTRZYK PIK-POKTRZYK PIK-POKTRZYK PIK-POK
WCI¥¯ ZACHWYCAWCI¥¯ ZACHWYCAWCI¥¯ ZACHWYCAWCI¥¯ ZACHWYCAWCI¥¯ ZACHWYCA

            
        

       
         
          
         
     
        
           

         
          
       
           
          
       
        
      
        
        


         
          
       
        
        
       
            
         

          
      

      


INTERESUJESZ SIÊ ARCHITEKTUR¥?...
MO¯E OGRODNICTWEM?...

DO SZPITALA Z LAPTOPEM
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FUTSAL
        


        

          
    

          
  

          


     

PYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORT

PI£KA NO¯NA
     
          

         
        
           
        

          
      

TENIS STO£OWY
          


          

            
    

        

 

M.Lp. Nazwa BramkiP.R.Z.Pkt.

54-28
55-36
48-36
57-43
68-44
54-40
46-37
47-44
44-66
38-66
41-80
38-70

 Pogoñ 04 Szczecin
 Red Devils Chojnice
 Marwit Toruñ
 Gatta Zduñska Wola
 Clearex Chorzów
 Rekord Bielsko-Bia³a
 Wis³a Krakbet Kraków
 Remedium Pyskowice
 GKS Tychy
 AZS UŒ Katowice
 AZS UG Gdañsk
 Gwiazda Ruda Œl¹ska

2
5
4
2
6
5
6
8
9
10
12
11

3
0
3
7
1
3
3
2
3
3
1
3

11
11
9
7
9
8
7
6
4
3
3
2

36
33
30
28
28
27
24
20
15
12
10
9

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Iloœæ meczyM-ce Nazwa klubu M. pkt.Pkt.

Carbo-Koks BTTS Silesia Miechowice II Bytom

UKS D¹browiak D¹browa Górnicza

LKS Liswarta Lisów

KU AZS UŒ Katowice

AKS II Miko³ów

LKS Grom Z³ota Dama Poczesna

UKS Feniks Pyskowice

UKS ¯ak Sosnowiec

MKS Orkan Chruszczobród

MKS Skarbek II Tarnowskie Góry

KS Viret CMC II Zawiercie

ULKS Tajfun II Ligota £abêdzka

MKS Siemianowiczanka Siemianowice Œl.

UKS QUO VADIS Makoszowy Zabrze

KU AZS UŒ II Katowice

LKS Zgoda Byczyna Jaworzno

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

120:30

122:28

108:42

97:53

79:71

80:70

80:70

68:82

65:85

60:90

69:81

55:95

40:110

54:96

56:94

44:106

29

28

25

22

18

15

15

15

14

12

12

10

8

7

5

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Iloœæ
meczy

M-ce Nazwa klubu Ma³e
pkt.

Pkt.

GKS Gwarek II Ornontowice

LKS Naprzód II ̄ ernica

UKS Feniks II Pyskowice

LKS 45 Bujaków II Miko³ów

UKS QUO VADIS Makoszowy II Zabrze

ULKS Tajfun III Ligota £abêdzka

LKS Stra¿ak III Miko³ów

KS Burza Borowa Wieœ Miko³ów

KS Drama Kamieniec

LKS Wilki II Wilcza

ULKS Ruch II Pniów

LKS Naprzód II Œwibie

LKS Victoria Pilchowice OPP

LKS Naprzód II £ubie

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

wycofany
z rozgrywek

94:26

88:32

85:35

67:53

65:55

69:51

63:54

61:59

58:62

51:69

42:78

23:97

12:108

23

20

20

17

13

13

12

11

10

7

7

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

          
         
          
       
        
         
          

URODZINYURODZINYURODZINYURODZINYURODZINY
"KLUBU SENIORA 50 +""KLUBU SENIORA 50 +""KLUBU SENIORA 50 +""KLUBU SENIORA 50 +""KLUBU SENIORA 50 +"
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ZARZ¥DZENIE NR RZ. 0050.013.2013ZARZ¥DZENIE NR RZ. 0050.013.2013ZARZ¥DZENIE NR RZ. 0050.013.2013ZARZ¥DZENIE NR RZ. 0050.013.2013ZARZ¥DZENIE NR RZ. 0050.013.2013

ZARZ¥DZENIE NR RZ. 0050.016.2013ZARZ¥DZENIE NR RZ. 0050.016.2013ZARZ¥DZENIE NR RZ. 0050.016.2013ZARZ¥DZENIE NR RZ. 0050.016.2013ZARZ¥DZENIE NR RZ. 0050.016.2013

ZARZ¥DZENIE NR RZ.ZARZ¥DZENIE NR RZ.ZARZ¥DZENIE NR RZ.ZARZ¥DZENIE NR RZ.ZARZ¥DZENIE NR RZ.     0050.014.20130050.014.20130050.014.20130050.014.20130050.014.2013

ZARZ¥DZENIE NR RZ. 0050.019.2013ZARZ¥DZENIE NR RZ. 0050.019.2013ZARZ¥DZENIE NR RZ. 0050.019.2013ZARZ¥DZENIE NR RZ. 0050.019.2013ZARZ¥DZENIE NR RZ. 0050.019.2013

         
         

          


      
         

      
        

BURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTA PYSKOWICEA PYSKOWICEA PYSKOWICEA PYSKOWICEA PYSKOWICE

          
            
 

        
         
         

ZARZ¥DZENIEM NR RZZARZ¥DZENIEM NR RZZARZ¥DZENIEM NR RZZARZ¥DZENIEM NR RZZARZ¥DZENIEM NR RZ..... 0050.025.2013 0050.025.2013 0050.025.2013 0050.025.2013 0050.025.2013
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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
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