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STATUS SKRZY¯OWANIA
PRZY DRODZE KRAJOWEJ
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DZIENNY DOM ,,SENIOR +"
ROZPOCZYNA DZIA£ALNOŒÆ

   

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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POKAZ MODY, RECITAL
KLAUDII KULAWIK
I ZAJÊCIA FITNESS
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NAJLEPSI POJECHALI
DO WARSZAWY

Zapraszamy na Dni Otwarte
w Zespole Szkó³ im. Marii Konopnickiej

2-3.04.2019 r. w godz. 9:00 - 13.00



77777Marzec 2019 Przegl¹d Pyskowicki  nr 3 (269)

          
          
         
         
          
       
       
        
     
          
  

W SP 5 PROMUJEMY
OSZCZÊDZANIE

          
       
         
  

        
          
     

            
      
       


       
       
        
         
         
        
    

         
           
          
        
        

     
 

       


 
    

         
       
         
             
            
           
         
         
         
         
        

KO£O PSZCZELARSKIE
W PYSKOWICACH

          
             
       
           
         
         
         

            
         
         
        
       
          
    

          
         
          
       

       
        
  

 
     



88888 Przegl¹d Pyskowicki  nr 3 (269) Marzec 2019

        
     
     
      
     
    
    
     
   

    
      
      
    
     
      
     
     
    
     

       


    
 

   
       
   
       
   
    
    
   
    
   

   
       
    
       
   

MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI

ZNAMIÊ - ZNAM JE?
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BIBLIOFERIE
W ODDZIALE DLA DZIECI

Serwisant
Opis stanowiska:

  
      


Wymagania:
    
   
   
     
 

Oferujemy:
      
  

Zadzwoñ: 601-470-113

ECO-CLEAN Ziemięcice zatrudni na stanowisko:

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



1010101010 Przegl¹d Pyskowicki  nr 3 (269) Marzec 2019

   
     
   

     
      
    
    
      
   
   
   
    
    

    
     
   
   
    
     
 

   
      
   
     
         
     
    
     
     
   
   
    
    
    

   
    
  
    
   
    
    
  
   
  
   
  
   
   

   
    
    
    
       
     
    
   
    
   
      
     
    
  
      
   
    
      

"III POWROTY '19"

      
       
    
      
       

   
      
   
    
    
    
  
     
    
   
   
  
     
      
     
      

   
  
    
  
 

    
    
    
    


    
     
   
   
    
     
    
    
    
     
    
   

    
     
   
    
   
    
     
      
     
     
     
   
   
 

    
   
    
     
    
      
   
   
     
    
       
      
      
     

Wszystkim, którzy w tak smutnych i trudnych
dla nas chwilach

dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele życzliwości,
uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej

śp. Gabrieli Tomczak
za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty

serdeczne podziękowania
składają

Mirosław i Małgorzata Tomczak
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HALOWE MISTRZOSTWA MODELI
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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


