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REMONT RATUSZA
ZAKOÑCZONY
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I PYSKOWICKI
BIEG MAMUTA

   
    
  

 
  

   
  

  

     
    
    
       
     
      
     
       
      

Trwa nabór uzupe³niaj¹cy w ramach ,,Programu
Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Pyskowice"

 
       

       
     
       

   
    
     
   

      
      
    


 
       

    
     
        

Zakup i montaż kotła węglowego
V klasy 11 szt. 7 200,00 zł brutto
Zakup i montaż kotła gazowego 4 szt. 7 200,00 zł brutto
Zakup i montaż kotła na biomasę
V klasy 5 szt. 7 200,00 zł brutto
Zakup i montaż układu solarnego
do podgrzewu ciepłej wody użytkowej 6 szt. 9 000,00 zł brutto

Wariant
Zaplanowany

limit
Maksymalna

wysokość dotacji celowej
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JARMARK WIELKANOCNY
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PYSKOWICKI BUD¯ET OBYWATELSKI
G£OSOWANIE POTRWA OD 29 KWIETNIA DO 10 MAJA
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SEGREGACJA ŒMIECI SIÊ OP£ACA
    
   

    
  
    
   
    
  
    

  
     
     
     
  

   
    
     
     


POSPRZ¥TAJ PO SWOIM PUPILU

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK TUPTUŚ W ZBROSŁAWICACH
ogłasza nabór dzieci w wieku od 1 do 4 lat
Karty zgłoszeniowe dziecka dostępne są

pod numerem telefonu 505 485 025

ZAPEWNIAMY:
Przyjazną i domową atmosferę

Wszechstronną opiekę i rozwój dziecka
Atrakcyjne sale, zabawki z atestami

Wykwalifikowany i doświadczony personel
Sprawdzony catering

Opieka nad dziećmi w godzinach 6.30 - 17.00
(możliwość wydłużenia czasu pobytu)

ZAPRASZAMY

         
         
          
     

         
            
          
        
            
         
          
       

ZE ŒMIECIAMI DO LASU?
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CENTRUM WYSTAWIENNICZE
W KWIETNIU

    
    
      
     
      
     
    
    
       
   
     
   
      
   

    
   
    

   
     
    
  
     
    
   
    
    
     
   
   

      
   
      
    
    
   

     
    
    
     
    
    
    
    
   
   
     
       
 

 
 

ORTHO PLUS Grzegorz Zielenski
Zaopatrzenie ortopedyczne na miarę

tel. 602-271-025
ul. Kard. Wyszyńskiego 56 44-120 Pyskowice

biuro.orthoplus@gmail.com

Specjalizujemy się w leczeniu wad postawy

WYKONUJEMY:

  Gorsety ortopedyczne
  Protezy kończyn dolnych i górnych
  Ortezy oraz aparaty ortopedyczne
  Wkładki ortopedyczne na miarę

     
    
    
      
     
     
    

 
        

      
       
     

     
    
      
    

    
  

  
     

    
    
    
    

JOGA KOBIET - WARSZTATY
DLA SENIOREK

     
     

     
      
   
      


     
     
     
    

    
 

     
     

     
 

    
    
       
    
     
       
     
      
     
    
   

    
     
     

   
        

 

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
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Dwanaœcie godzin z Hermaszewskim, czyli jak to jest
byæ kierowc¹ i asystentem kosmonauty

       
      
    
     
      
      
       
        
 

  
     

     
     
    
      
    

         
     

      
  

 
    

    
       
     
     
   

CO GDZIE KIEDY
      
      
      
  
      
      
       
    
      
      
       
    
      
     
         
    
       
  
      
    
      
      
 
        
     

       
  
       
    

       
      


fot. Marcin Witkowski
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GOŒCINNOŒÆ "KONOPNICKIEJ" NIEJEDNO MA IMIÊ
      
   

    
    
  
    
     
    
     
   
   
   
    
    
   
    
    
     
   
    
   
  
   
  
    
    
     
    
    
    
     
    
     
   

    
      
    
    
       
     
    
  

  
    
    
  
 
   
   
   
   
    
     
  

    
     
    
    
     
    
    
       


    
   
   
    
     
    
  
     
   
   
   
   
    
      
     
  
     


 
  

  

       
     
   
      
    
  

     
    
        
    
     
    
     
       
        
     
     
       
 

INTEGRACJA POPRZEZ ZABAWÊ
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X OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

     
     
     
     
     
   
     
    
      

     
      
     
     
       
      
    

    
     
     
     
      
    
    
     

      
     
     
    
   
    

     
     
      
     
 

    
       
     
     
       
  

      
 

 
    

    
     
   
  
  
    
  
  
   
   
    
   
    
   

   
      
       
    

    
        
    
     
     
    
      
    

        
         
     
       

      
        
        
       
     
      
      
        
      

Warsztaty artystyczne
dla doros³ych

      
       
        
           
        
  

   

DNI BEZ ZABAWEK W PRZEDSZKOLU
MIEJSKIM NR 1
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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 oraz oœwiadcza, ¿e posiada wszystkie wymagane zgody zwi¹zane z ochron¹ danych osobo-
wych, w tym zwi¹zanych z ochron¹ wizerunku.
Nak³ad 3200 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice, ul. Chopina 6, tel. 32 231-32-16

Z£OTE GUMISIE

   
   
   
  
    
 

     
   
    
       
      
     
     
   
    
     
     

     
    
     
   
     
      
    
    
   
    
    
  

    
    
    
     
      
    
     
    
      
     
    
    
     
    
      
    
  
      
    
   
     
    
     
    
     
     

"KOLOROWA"
KATARZYNA B¥CZKOWSKA
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T³umaczenia medyczne, prawnicze i inne

Kursy jêzyka angielskiego dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych

Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4
tel. 668-452-917

www.angielski.pyskowice.biz
e-mail: grazyna.schuwald@gmail.com

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO
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