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DROGA DOJAZDOWA DO STREFY AKTYWIZACJI
GOSPODARCZEJ - WYJAŒNIENIE
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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
T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO

w ruchu krajowym, karta kierowcy. Oferujemy pracę w firmie
ze stabilnym zabezpieczeniem finansowym. Zainteresowanych
proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel. 664-155-971

12.393,55 zł to łączna wartość odrobione-
go tylko w czerwcu zadłużenia przez lokato-
rów z mieszkań należących do Gminy Pysko-
wice!

Mieszkasz w mieszkaniu wynajmowanym od Gminy
Pyskowice?

Masz zadłużenie z tytułu czynszu, którego nie jesteś
w stanie spłacić?

Jesteś pełnoletni?
Jeżeli odpowiedziałeś 3 razy TAK, to dołącz do nas!
Program pomocy w spłacie zadłużenia, prowadzony

przez Urząd Miejski w Pyskowicach jest skierowany do
osób, które nie muszą być najemcą mieszkania. Wy-
starczy, że mieszkasz w zadłużonym lokalu, a już po-
nosisz odpowiedzialność za powstałe długi czynszo-
we.

Osoby dobrowolnie odpracowujące swój dług oszczę-
dzają - nie ponoszą kosztów związanych ze skierowa-
niem sprawy przeciwko nim do sądu oraz nienaliczane
są im odsetki od zaległości.

Nawet jeśli Twój dług jest bardzo duży, to jeśli za-
czniesz płacić bieżący czynsz od dziś i współpracować
z Gminą, to odsuniesz od siebie groźbę eksmisji!

Wszystkie chętne osoby zapraszamy do składania
wniosków!

Formularz wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytom-
skich 3 w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 oraz
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska pok. 309 lub 312.

ZALEG£OŒCI CZYNSZOWE

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

Zatrudnimy kierowcê z kategori¹ C + EZatrudnimy kierowcê z kategori¹ C + EZatrudnimy kierowcê z kategori¹ C + EZatrudnimy kierowcê z kategori¹ C + EZatrudnimy kierowcê z kategori¹ C + E
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SKUTECZNOŒÆ POZYSKIWANIA
ŒRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

PRZEZ GMINÊ PYSKOWICE
        

          
   

        
        

        
         
          
      
      

            
        

            
           
            
            
         
        
    
        
             
         
          

         
           
        
        
       
       
      
       
           
         

          
        
        
         
       
       
          
       

         
             

       
       
        
        
          
     

         
         
        
       
         
         

        
          
        
           
              
         
           
         
           
      

  
     

    
       
     
     
     
      
     
     
     
    

     
     
      
    
     
     
  

     
    
    
    
     
   
     
  
   
    
     
     
      
     
     
  
      
       
  

     
   
     
 

    
       
   
 

    
    
    
   

    
   

    
    
     
     
    
     
      
    
    
   

      
     
    
    
    
     

         
        
         
          
       

POZYSKIWANIE ŒRODKÓW
ZEWNÊTRZNYCH PRZEZ GMINÊ

PYSKOWICE
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CENTRUM
DOKUMENTACJI

DEPORTACJI
GÓRNOŒL¥ZAKÓW

DO ZSRR W 1945 R.
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BEZP£ATNE
BADANIA

OSTEOPOROZY

ZARZ¥DZENIA
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SK£ADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH -
UZUPE£NIENIE INFORMACJI
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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 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

    
         

         
       
         
      

      
         
       
        
       

       
           
 

      
          
      

        


     
      

       
                
        

        
         

           
        
       
       
            
                 
  

        
           


             
          
       
         
      

            
            

        
          
          
            
     

        
         
                 

         
         

 

       
   

          


       
      
        
    

    
 
 
 
      
       
       

 
       

      
        
            
            
        
      
         
      

       
       
         
      
       
        
       
       
         
       
          
     
        

            
             
            
           
       
         
         
        
  

       
          
         

       
         
 

 

RZ¥DOWY PROGRAM POMOCY
UCZNIOM W 2014 R. -

"WYPRAWKA SZKOLNA"

Pomoc materialna o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszka³ych na terenie

Gminy Pyskowice - stypendium szkolne/
zasi³ek szkolny w roku szkolnym 2014/2015



1111111111Lipiec/Sierpieñ 2014 Przegl¹d Pyskowicki  nr 7/8 (213/214)

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

W lipcu i sierpniu
za grosze:

 słoiki i zakrętki
 środki owadobójcze
 artykuły basenowe i plażowe
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