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99. ROCZNICA ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKÊ NIEPODLEG£OŒCI
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PZW KOŁO NR 43 PYSKOWICE
WALNE ZGROMADZENIE

   
     
     
     
    

          
     
        
       
 

         
        
       
            
        
        
        
           
       
     

        
         
        
          
   

        
   

       
      


    
        
          

        
      

           
         
        
        

 
   

PROGRAM "AKTYWNA TABLICA"
W PYSKOWICKICH SZKO£ACH
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ROWEROWE MTBROWEROWE MTBROWEROWE MTBROWEROWE MTBROWEROWE MTB

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
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V OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA
TANECZNE "PL¥SY DRAMY"
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WSPOMNIENIE O PWSPOMNIENIE O PWSPOMNIENIE O PWSPOMNIENIE O PWSPOMNIENIE O PANI HALINIE MACOWICZANI HALINIE MACOWICZANI HALINIE MACOWICZANI HALINIE MACOWICZANI HALINIE MACOWICZ

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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CUDZE CHWCUDZE CHWCUDZE CHWCUDZE CHWCUDZE CHWALICIE,ALICIE,ALICIE,ALICIE,ALICIE,
SWEGO NIE ZNACIESWEGO NIE ZNACIESWEGO NIE ZNACIESWEGO NIE ZNACIESWEGO NIE ZNACIE

         
      
        
         

   
   
       
   
        
      

         
            

"OD SZKOLENIA"OD SZKOLENIA"OD SZKOLENIA"OD SZKOLENIA"OD SZKOLENIA
DO ZADO ZADO ZADO ZADO ZATRUDNIENIA"TRUDNIENIA"TRUDNIENIA"TRUDNIENIA"TRUDNIENIA"

LOKAL PRZY
UL. D¥BROWSKIEGO 2

PO GRUNTOWNYM REMONCIE

DDDDDWWWWWADZIEŒCIA PIÊÆ LAADZIEŒCIA PIÊÆ LAADZIEŒCIA PIÊÆ LAADZIEŒCIA PIÊÆ LAADZIEŒCIA PIÊÆ LATTTTT
MUZYKMUZYKMUZYKMUZYKMUZYKOOOOOWWWWWANIA Z WANIA Z WANIA Z WANIA Z WANIA Z WOŒPOŒPOŒPOŒPOŒP



1010101010 Przegl¹d Pyskowicki  nr 11 (253) Listopad 2017

ROZK£AD JAZDYROZK£AD JAZDYROZK£AD JAZDYROZK£AD JAZDYROZK£AD JAZDY AUT AUT AUT AUT AUTOBUSÓW – OBUSÓW – OBUSÓW – OBUSÓW – OBUSÓW – KierunekKierunekKierunekKierunekKierunek DZIER¯NO PÊTLA DZIER¯NO PÊTLA DZIER¯NO PÊTLA DZIER¯NO PÊTLA DZIER¯NO PÊTLA

KZK GOP Rozkład jazdy ważny od: 01.06.2015

Przystanek: przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Kierunek: Dzierżno Pętla707

0455Ł 0600Ł 0703C 0753C 0840Ł 1000 1100Ł 1215 1300Ł

1400Ł 1500Ł 1600C 1700 1745Ł 1900C 2000 2110Ł 2245

0510Ł     0710     0900     1025     1155     1315Ł     1505     1655     1825C     2025     2115Ł

0510Ł     0710     0900     1025     1155     1315Ł     1505     1655

0510Ł     0710     0900     1025     1155     1315Ł     1505     1655     1825C

Sylwester

Wigilia

Soboty, Niedziele i Święta

Od Poniedziałku do Piątku

Objaśnienia:

C – kurs do: Czerwionka Przepompownia

Ł – kurs do: Łabędy Huta

KZK GOP Rozkład jazdy ważny od: 01.06.2015

0539 0639P 0733 0823 0919 1017 1157 1232T 1342

1442 1542 1642 1717 1827 1942 2020 2227 2301T

0627      0727      0917      1042      1228T      1427      1523      1728      1929      2042      2227

0627      0727      0917      1042      1228T      1427      1523      1728

0627      0727      0917      1042      1228T      1427      1523      1728      1929

Przystanek: Dzierżno Pętla

Kierunek: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego707

Od Poniedziałku do Piątku

Soboty, Niedziele i Święta

Wigilia

Objaśnienia:

P – kurs przez: Pyskowice Ośrodek Zdrowia >> Pyskowice Traugutta II

T – kurs do: Pyskowice Szpitalna

Sylwester
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KARDIOLOG
Lek. med. DOROTA ZARAÑSKA – badania ECHO serca, HOLTER EKG i ciœnieniowy – przyjmuje w œrody
od godz. 16.00. Rejestracja. tel. 605 295 853, 517 088 638

GINEKOLOG-PO£O¯NIK
Lek. med. ZOFIA CIEŒLA-SZUMNIAK – przyjmuje we wtorki i czwartki od godz.16.00, tel. 663 075 286

MEDYCYNA ESTETYCZNA
Lek. med. JOANNA HOJDA przyjmuje w pi¹tki, tel.605 082 700

UROLOG
Lek. med. £UKASZ M¥DRY – badania USG – przyjmuje w œrody od godz. 18.00, tel. 512 505 040

ORTOPEDA
Lek.med. ARTUR WILCZYÑSKI – badania USG stawów – przyjmuje w pi¹tki od godz. 10.00, tel. 517 088 638

GABINET USG
Lek. med. BOGUS£AW LETKIEWICZ – badania USG tarczycy, jamy brzusznej, przep³ywy têtnic szyjnych,
przep³ywy têtnicze i ¿ylne koñczyn dolnych – przyjmuje w poniedzia³ki od godz. 15.00, tel. 517 088 638

GABINETY LEKARSKIEGABINETY LEKARSKIEGABINETY LEKARSKIEGABINETY LEKARSKIEGABINETY LEKARSKIE
PRZY UL. ARMII KRAJOPRZY UL. ARMII KRAJOPRZY UL. ARMII KRAJOPRZY UL. ARMII KRAJOPRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 20WEJ 20WEJ 20WEJ 20WEJ 20
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