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 KONDOLENCJE
Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci mamy

kol. Dariuszowi KULIŃSKIEMU
składają:

Pracownicy Administracji Szpitala
w Pyskowicach
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MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

PODZIĘKOWANIE
        

       
         
      
    

  
 

     
   
      
  
    

         
       

          

MIEJSKI OŒRODEK
KULTURY I SPORTU

URZ¥D MIEJSKIURZ¥D MIEJSKIURZ¥D MIEJSKIURZ¥D MIEJSKIURZ¥D MIEJSKI
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TRZY DNI W LUNAPARKACH -
TAK SIÊ BAWI SP 6
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KONKURS PLASTYCZNY "NIEPE£NOSPRAWNI - DOSTRZEGAJ ICH"
- ROZSTRZYGNIÊTY

     
    
  

    
     
    
   
     

    
      
      
      


    
    
    
    
    
     
     
     

    
    
    
    
      
      
      

   
    
    

      
   
    
     

 
   

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336

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

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

Sprzedam: mieszkanie spółdzielcze,
własnościowe 37,7 m2, dwa pokoje,
wysoki parter, Pyskowice ul. Matejki

Boczna 1 oraz garaż przy ul Wieczorka.
TTTTTel. 602 123 762el. 602 123 762el. 602 123 762el. 602 123 762el. 602 123 762

Salon Sukien Ślubnych Czar Bieli
poszukuje uczennic do nauki zawodu

oraz odbycia stażu i przyuczenia
do zawodu krawcowej.

Tel.509129804, PYSKOWICE

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
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LUDZIE MIASTA STAWIAJ¥ NA SPORT

Promedica24
zatrudni opiekunki/ów

osób starszych w Niemczech
z doœwiadczeniem w opiece.

Zarób do 3000 euro brutto za wyjazd!

Chcesz dowiedzieæ siê wiêcej zadzwoñ

501 356 325

     
 

      
    
        
       
       
      
        
      

    
   

      
     
         
     

     
    
      
     
      
  

      
      
      
     

      
      
        
       

      
     
     
      
   

     
     
    
    
       
    
   
        
       
     
      
      
  

       
    
      
     
      
        
     

      
 

Sprzedam mieszkanie
w centrum Pyskowic

67 m2

tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658
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LOKALNE DERBYLOKALNE DERBYLOKALNE DERBYLOKALNE DERBYLOKALNE DERBY

1 KF AKADEMIA PYSKOWICE 13 11 1 1 90:42 34

2 GKS PIAST GLIWICE 13 10 1 2 97:37 31

3 MKS ZABORZE II 13 7 1 5 53:51 22

4 SWSM PROMOTOR ZABRZE 13 6 3 4 75:52 21

5 GSF GLIWICE 13 5 1 7 55:73 16

6 MKS SOŚNICOWICE 13 2 1 10 63:106 7

7 MKSR CZARNI PYSKOWICE 13 2 0 11 38:103 6

8 KS FOOTBALL DREAMS 13 4 2 7 29:36 14
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SZEF POLSKIEJ LEKKOATLETYKI
W PYSKOWICACH

          
          
        
         
         
        
         
            
         
          
         
  

          
        
         
        
      
        
          

 

Na Rajdzie reprezentowaliśmy zarówno naszą szkołę
jak i miasto Pyskowice
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MAPIE POLSKIMAPIE POLSKIMAPIE POLSKIMAPIE POLSKIMAPIE POLSKI

  
     
      
    

    
      
      
     
     
      
   

      
    
       
        
     
    
      
    
       
 

    
    
      
    

   
      
 

   


   
 

     
     


       

    

       

   

       

      

      

     
  


       

        
   

    
        
       
   
      
     

 
 

       
           
         
           
        
        
  

 
   

RODZINNY FESTYN
Z OKAZJI

DNIA DZIECKA
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M£ODZI PRZYRODNICY Z ZESPO£U SZKÓ£ W PYSKOWICACH
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Pyskowice, ul. Szpitalna 7, tel. (32) 233-97-29

W czerwcuW czerwcuW czerwcuW czerwcuW czerwcu
za grza grza grza grza grosze!osze!osze!osze!osze!

słoiki i zakrętki

preparaty zwalczające ślimaki

artykuły ograniczające rycie kreta

środki ochrony roślin

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

SPRZEDAŻ OLEJU RZEPAKOWEGO
SPRZEDAŻ MAKUCHU RZEPAKOWEGO

CAŁOROCZNY
SKUP RZEPAKU

TEL. 664 765 612, 34 351 11 50
ENECO Sp. z o.o.
Tłocznia Oleju Rzepakowego
ul. Zawadzkiego 64
42-772 Pawonków




