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PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ
W PYSKOWICACH NA 2019 ROK
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OP£ATA ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

      
     
    
       
   

    
      
     
   
        
     
      
    
    
   

     
        
       
       
      
     

        
    

        
    

        
    

     
      
    
     
    
    
   
     
   

 
  

  

SPOTKANIE GRUPY G8

      
    

        
     
     
      
         
     
        
    

     
      
     
      
      
      
      
       
    

 
 

      
      
     
      
       
       
    
     
      
   

SALKA FITNESS

      
       
     
     


       
       
       
    
      

       
     
      
    
   

     
     
       
    
     
    

 
  



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

Zamienię mieszkanie komunalne:
2-pokojowe (kuchnia, łazienka,

ogrzewanie na węgiel), 48 m2 na II piętrze
przy ul. Strzelców Bytomskich 8,
na mniejsze, na parterze, z CO.

TTTTTel. 32 230 62 93el. 32 230 62 93el. 32 230 62 93el. 32 230 62 93el. 32 230 62 93
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NOWE WYDARZENIA
I NOWE ROZWI¥ZANIA W MOKiSie

      
     
      
        
    
     
     
     
 

Wyczekiwana ksi¹¿ka
o pyskowickim pra³acie

Auguœcie Duffku
ponownie w sprzeda¿y

         
       
     
        
 

 
 

    



88888 Przegl¹d Pyskowicki  nr 2 (268) Luty 2019

            
           
       
       
          
       
       
       
       
  



      
        
        
       
        

        
       
       

     
          

    
      

   
        

   
    
        

         
         

   
        

 
    
  

        
       
 

       
         

     
        

     
           

        
         

        
   
  

         
    

          
         
          
            
        
           
        

III Œl¹ski Festiwal Nauki
i Noc Biologów w Katowicach
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"KONOPNICKA" W NOWEJ ODS£ONIE

       
    
      
    
      
     
     
      
     
       

GRA KOMPUTEROWA NA MIARÊ
PIERWSZEGO MIEJSCA W KONKURSIE

     
     
      
   
      
      
       
 

     
      
    
    
     
      
    
     
    
      
     
     
       
      
       
      
     

 
  

  

      
      
       
 

         
     
     
       
     
       
     
     
    
     
      
     
       
  

      


 
     

CO GDZIE KIEDY
      
    
       
    
   
     
      
      
      
   
 
        
   
      
     
   
   
       
   
      
     
   
       
    
        
    
       
    
       
   
 
      
   

22 marca, godz. 18.00
Spotkanie

z gen. Mirosławem Hermaszewskim.
Sala widowiskowa MOKiS.
Wstęp wolny. Zapraszamy!



1010101010 Przegl¹d Pyskowicki  nr 2 (268) Luty 2019

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 oraz oœwiadcza, ¿e posiada wszystkie wymagane zgody zwi¹zane z ochron¹ danych osobowych, w tym
zwi¹zanych z ochron¹ wizerunku.
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Serwisant
Opis stanowiska:

  
      


Wymagania:
    
  
   
     
 

Oferujemy:
      
  

Zadzwoñ: 601-470-113

ECO-CLEAN Ziemięcice zatrudni na stanowisko:

1. Magazynier
2. Spawacz elektryczny (MAG)
3. Malarz taboru
4. Pracownik dozoru - Mistrz

Oferujemy:

1. Pracę na pełny etat w oparciu o umowę o pracę
2. Pakiet socjalny
3. Możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na ww. stanowiskach
pracy prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 32/338 25 38,
przesłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@protorsa.com.pl
lub osobisty w siedzibie Firmy w Pyskowicach-Dzierżnie przy
ul. Piaskowej 143.

PROTOR Sp. z o.o. Sp.k. z Pyskowic
poszukuje pracowników na stanowiska:

           
        
  

        
   

         
           
          
         
            

        
          

 
    

 

Zwi¹zek Emerytów i Rencistów
œwiêtowa³ Dzieñ Babci i Dziadka        

    
   
 

   
     
  
     
    
 

   
     
    
   
   
  
      
    
     
     
     
       
     
   

     
     
     
      
     
      
      
     
     
      
    
     
    
     
     

Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku
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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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