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CZĘŚĆ POŁUDNIOWA MIASTA







  
 

  











       


   

  

      

      












 

 

 

 

 











CZĘŚĆ PÓŁNOCNA MIASTA







  
 

  





























     
   

     


     

      


      
      

    
 

      
   
  

 

    
   

    
       

    

    
   

      
   

     
    





























 

 
  




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























WYNIKI GŁOSOWANIA
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DZIA£ALNOŒÆ W CENTRUM WYSTAWIENNICZYM
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Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej
w Pyskowicach ogłasza nabór
w roku szkolnym 2017/2018 do:

   
      
      
      
        
      
      
     
    
    

        
      
      
        
     
     
     
       
      
       
        
      
     

      
         
      
     
        
       
      

    
        
      
     
       
      
      
     
      
      

     
      
     
       
     
      

    
    
     
       
     
      
      
       
         
     
      
       
      
       
     
      

         
      
     
     
         
        
     
       
       
      
      

       
      
        
     
    
 

 

      
      
       
     
     
   

     
     
     
      
     

MISTRZOSTWA
POLSKI

M£ODZIKÓW
W SZACHACH

     
      
      
     
         
      
  

    
       
      
     
    
   
    
   
      
      


    

Foto: Kazimierz Gołub
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Pracownicy, zakres obowiązków
i kontakt:

      
 
 
  

     
     


       

    
    

     
      

       
 

      
 

     
     
      

      
       
    
      
     

      
      
  

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska - stanowiska

bezpośrednio podległe naczelnikowi:
       
  

  

    
     
         
   

    
    

     
    
    

     
 
 
  

      
     

      
  

     
   

    
    

     
 

     
    

       
 
  

     
    
     

     
    

     
         
 

      
   

       
 
  

      
      
    
   

     
     

     
   

     
 

      
    

   
     
     

     


    


Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska -

Referat Gospodarki Lokalami
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CZUJNIKI
PY£ÓW

ZAWIESZONYCH
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Wydawca: GMINA PYSKOWICE.
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Nak³ad 3200 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice, ul. Chopina 6, tel. 32 231-32-16

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

Kredyty
 Pomoc w obniżeniu rat.

Tel. 731 255 504
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PODZIÊKOWANIA
Serdecznie dziêkujemy:

Ordynatorowi Oddzia³u Chirurgii

Panu Joachimowi Kunertowi
Lekarzom i pielêgniarkom

oraz ca³emu personelowi Oddzia³u Chirurgii
Szpitala Sp. z o.o. w Pyskowicach

Za pomoc, profesjonaln¹ opiekê i okazane serce
Podczas leczenia Agnieszki Jendrysik

Wdziêczny m¹¿ i córki z rodzinami

           
      
     

       
         
        
      
        
         
      
        

UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
W PYSKOWICACH

ZAINAUGUROWA£ DZIA£ALNOŒÆ
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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

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO


