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JAN OLSZOK - STULETNI MIESZKANIEC PYSKOWICJAN OLSZOK - STULETNI MIESZKANIEC PYSKOWICJAN OLSZOK - STULETNI MIESZKANIEC PYSKOWICJAN OLSZOK - STULETNI MIESZKANIEC PYSKOWICJAN OLSZOK - STULETNI MIESZKANIEC PYSKOWIC
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Pan Jan z córką, wnuczką
i zastępcą burmistrza Wiesławem Leszczyńskim

Eksponaty CDDG do ZSRR w 1945 r. w Radzionkowie
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
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WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336
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"CODZIENNIE RAZEM...""CODZIENNIE RAZEM...""CODZIENNIE RAZEM...""CODZIENNIE RAZEM...""CODZIENNIE RAZEM..."
   
   
    
     


   
     
  
     
    
    


   
    
   
    


   
    
   
     
   
     
    
    
    
    
   
    
   
   

 



66666 Przegl¹d Pyskowicki  nr 2 (220) Luty 2015

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

    
     
    
     
     
     
      
      

 

     
        
      
     
      
 

   
      
     
    
    
     
      
  

    
        
     
      
    

     
     
   
     
    
   

   
     

    
  

    
    
    
      
       
       
    
     
    
     
      
     
   
      
      
      
    
     
    
      
      


  
   

   

SPRZEDAM MIESZKANIE
 3 pokoje

 68 m2

 w centrum Pyskowic
tel. kontaktowy 532 361 658532 361 658532 361 658532 361 658532 361 658

JASE£KA DLA BABÆ I DZIADKÓWJASE£KA DLA BABÆ I DZIADKÓWJASE£KA DLA BABÆ I DZIADKÓWJASE£KA DLA BABÆ I DZIADKÓWJASE£KA DLA BABÆ I DZIADKÓW
DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 1DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 1DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 1DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 1DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 1

OBÓZ ¯YDOWSKI
W PYSKOWICACH

W OKRESIE
II WOJNY ŒWIATOWEJ

    
     
      
       
         
     
     
     
     
    
     
     

   

TURNIEJTURNIEJTURNIEJTURNIEJTURNIEJ
PI£KARSKI DZIECIPI£KARSKI DZIECIPI£KARSKI DZIECIPI£KARSKI DZIECIPI£KARSKI DZIECI

      
       
      
     
      
      
    
      
      
    
    
      
      
      
 

TWÓJ PODATEK
DOCHODOWY

WA¯NY DLA GMINY
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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

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

1 PR1 PR1 PR1 PR1 PROCENT PODOCENT PODOCENT PODOCENT PODOCENT PODAAAAATKU – 100% POMATKU – 100% POMATKU – 100% POMATKU – 100% POMATKU – 100% POMAGANIA!GANIA!GANIA!GANIA!GANIA!

1% dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
"Tęcza" z Pyskowic

WTZ Stowarzyszenie "TĘCZA"

Nr KRS: 0000216705Nr KRS: 0000216705Nr KRS: 0000216705Nr KRS: 0000216705Nr KRS: 0000216705

        
          

         
       
     

         
         
         
         
         
         
          
          
          
        
        
       

       
       
          
          
     

        
    
           
            
         
   

       
          
       
         
    

         
        

JJJJJASE£KASE£KASE£KASE£KASE£KOOOOOWY ZAWY ZAWY ZAWY ZAWY ZAWRÓT G£OWRÓT G£OWRÓT G£OWRÓT G£OWRÓT G£OWY!WY!WY!WY!WY!

         
          
          
     
        
  

        
        
      
        
      
      
        
        

   



88888 Przegl¹d Pyskowicki  nr 2 (220) Luty 2015

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

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
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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

         
        
        
       
       
         
          
        
          
       
   

 

DB SCHENKER
DZIELI SIÊ Z NAJBARDZIEJ

POTRZEBUJ¥CYMI
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Pyskowice, ul. Szpitalna 7, tel. (32) 233-97-29

W lutymW lutymW lutymW lutymW lutym
za grza grza grza grza grosze!osze!osze!osze!osze!

nasiona tradycyjne, otoczkowane
i na taśmie
ziemie do wysiewu i donice na rozsady
wapno do bielenia drzew


