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OŒWIETLENIE ŒWI¥TECZNE

INFORMACJEINFORMACJEINFORMACJEINFORMACJEINFORMACJE
URZÊDUURZÊDUURZÊDUURZÊDUURZÊDU

W związku ze świętem przypada-
jącym w środę, tj. 26.12.2018 r. in-
formujemy, że targowisko będzie
czynne w dniu 24.12.2018 r.
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II PYSKOWICKA
GALA

SPORTU

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
DLA POSIADACZYDLA POSIADACZYDLA POSIADACZYDLA POSIADACZYDLA POSIADACZY

PSÓWPSÓWPSÓWPSÓWPSÓW
Uchwałą Rady Miejskiej w Pysko-

wicach, od 1 stycznia 2019 r. zostaje
zniesiona opłata od posiadania psów
na terenie Gminy Pyskowice.
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REMONTY
CHODNIKÓW I DRÓG

WEWN¥TRZ-
OSIEDLOWYCH

      
      
      
    

    
      
   
      
        
      
   

      
         
   
   
    
       
   
   
     
  


   
     
   
      
     
     
      
   

    
     
   
     
      
     


  
    
     
     
    

  
    
   
   
    
    
    
  


INFORMACJEINFORMACJEINFORMACJEINFORMACJEINFORMACJE
URZÊDUURZÊDUURZÊDUURZÊDUURZÊDU

Informujemy, że kasa Urzędu
Miejskiego w Wigilię, tj. 24.12.2018 r.,
będzie czynna od godziny 7.30 do
godziny 12.00.

W dniu 31.12.2018 r. kasa Urzędu
Miejskiego będzie czynna od godzi-
ny 7.30 do godziny 10.00.

UWAGA
UŻYTKOWNICY

WIECZYŚCI!
ZMIANY

OD 01.01.2019 r.
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I. KOMISJA REWIZYJNA
     
  
  
  

II. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW
I PETYCJI

     
  
  
  
  

III. KOMISJA INWESTYCJI I BUDŻETU
     
  
  
  
  
  

IV. KOMISJA GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

     
  
  
  
  
  
  
  
  

 V. KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA
I PORZĄDKU

     
  
  
  
  

VI. KOMISJA EDUKACJI, KULTURY
I SPORTU

     
  
  
  
  
  
  

      
      
     
    

    
    

     
     
     
       
      

       
   
    
     
    
       
      
         
    
      
      
      
      
      
    
     
     

    
    


      
    
       
    


      
     
      
       
 

      
        
       

      
     


       
   
    
       
      
  

     


     
    
      
          
     
  

     
    
   

       
      

     
   

     
        
       

 
  

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

Z  PRAC RADY MIEJSKIEJ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Prace inwestycyjne zwi¹zane
z przebudow¹ mostu nad Kana³em
Gliwickim w ci¹gu ul. Piaskowej

        
        

       
        
        
          
         
       
         
          
        
            
      
          
       
  

     

           
        
          
         
       
       

UROCZYSTE OBCHODY
100 - LECIA ODZYSKANIA

PRZEZ POLSKÊ NIEPODLEG£OŒCI
W PRZEDSZKOLU NR 1

W PYSKOWICACH
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NAUKI ŒCIS£E W "KONOPNICKIEJ"
POD PATRONATEM NAUKOWYM POLITECHNIKI ŒL¥SKIEJ

         
           
         
         
        
         
          

           
       
       
       
        
         
             
      
          
       

    

     
     
    
   
   
     
     


       
     
    
    
       
     
     
     
       
     
     
    

CZY MANDAMA MA COŒ WSPÓLNEGO
Z MANDAL¥?
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ZIELONA PRACOWNIA "GREEN PLANET"
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

   
     
     
    
      
     
      
     
    
     
     
    
    
  
   
   
     
       

   
    
    
    
   
    
    
     
    
  
    
    
   
  
    
      
    
    
     
    

    
      
    
   
   
   
    
   
  
    
   
   
  

   
    
      
   

 
   

 

II PYSKOWICKA GALA SPORTU
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AKCJA ZIMA
      

    

Aleksandra Paździorek 32/332-60-16 służbowy 505 014 836

Lp. Nazwisko  i  imię  koordynatora
"Akcji  zimowej  2018/2019"

Numer  telefonu
stacjonarnego

Numer  telefonu
komórkowego

1.

2.

Mirosław  Tomczak
32/332-60-12  służbowy
32/233-80-06  domowy 533 483 949

 
     

     
     
     
     
      
        
    
      
      

   
     
     
     
      

     
   


 
    

     
    
        
       

     
        
       
      
     

        
 

       
   

         

          
        
     

      
       
      
       
         

        
    

      
      

          
           
          
         
      
         
          
          
        
 

        
       
        
        
      

        
        

         
          
   

       
     

         
          
          
          
         

 

ÆWICZENIA GRUPY POSZUKIWAWCZEJ
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CENTRUM WSPARCIA RODZINY

    
     
     
      
    
  

   
      
       
        

        
      

 
  
   
   
   
   
   

    

           
       
         
            
        
           
         
         

      
      

         
   

      
      
      

        
     

 

KOLEJNE SREBRO
SZYMONA NA PUCHARZE

DZIECI I DZIECI M£ODSZYCH!
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ZABRZAÑSKIE POMPY
RATUJ¥ ¯YCIE

        
           
          

          
          
          
          
        
           
      

      
        
  

        
       

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

        
          
  

         
     

        
       
           
            
          
         
       

         
         
        
        
         
      

         
       
       
         
      

          
         
           
           
       
         
       

        
         
        

 

DO WOT PRZEZ INTERNET

ŒWI¥TECZNIE
W PYSKOWICACH

  
        

         
       
      
       
         
       
          
     
  

     

Serwisant
Opis stanowiska:

  
      

     


Wymagania:
    
   

   
     
 

Oferujemy:
      
  
   

Specjalista ds. Handlowych
Opis stanowiska:

      
     
   
    
    
     

Wymagania:
    
  
     
     
 

Oferujemy:
    
     
        


Szukasz sta³ej pracy?
Zadzwoñ: 601-470-113

FirFirFirFirFirma ECO-CLEAN Ziemiêcicema ECO-CLEAN Ziemiêcicema ECO-CLEAN Ziemiêcicema ECO-CLEAN Ziemiêcicema ECO-CLEAN Ziemiêcice
zatrudni pracowników na stanowisko:zatrudni pracowników na stanowisko:zatrudni pracowników na stanowisko:zatrudni pracowników na stanowisko:zatrudni pracowników na stanowisko:
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ŒWI¥TECZNIE W PYSKOWICACH
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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

Firma MTL ASCO Sp. z o.o.Firma MTL ASCO Sp. z o.o.Firma MTL ASCO Sp. z o.o.Firma MTL ASCO Sp. z o.o.Firma MTL ASCO Sp. z o.o.
z Pyskowicz Pyskowicz Pyskowicz Pyskowicz Pyskowic

poszukuje osoby odpowiedzialnej i rze-
telnej, która chciałaby podjąć zatrudnie-
nie w firmie o ugruntowanej pozycji na
rynku na stanowisko:

SPECJALISTA
DS. CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Osoby zainteresowane podjęciem pracy
na wyżej wymienionym stanowisku, pro-
simy o kontakt telefoniczny pod nume-
rem telefonu: 32/ 332 70 02; 506 115
889 lub osobisty w siedzibie firmy przy
ul. Wielowiejskiej 53.


