
Egzemplarz bezpłatnyLUTY 2017  Nr 2 (244)

Urząd Stanu Cywilnego w Pyskowi-
cach prosi pary małżeńskie obchodzą-
ce w 2017 r. "Złote i Diamentowe
Gody" o zgłaszanie jubileuszu w USC,
pokój 109 (parter), Urząd Miejski w Py-
skowicach. Prosimy o przedstawienie
dowodów osobistych.

INFORMACJA
URZÊDU STANU

CYWILNEGO

PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM
SENIOR 60+SENIOR 60+SENIOR 60+SENIOR 60+SENIOR 60+

   

      
     
     
     
   
       
      
     
    
    
      
 

     
        
     
        
       
     
       
    
     
    
    
       
      
    

     
      
     
      
     
       
     
     
      
  

      
     

      
     
       
       
      
        
       
       
      
    
     
      
    

KS. DR JOHANNES CHRZ¥SZCZKS. DR JOHANNES CHRZ¥SZCZKS. DR JOHANNES CHRZ¥SZCZKS. DR JOHANNES CHRZ¥SZCZKS. DR JOHANNES CHRZ¥SZCZ

Portret ks. Johannesa Chrząszcza
autorstwa Lukasa Mrzygloda,
zbiory Muzeum w Gliwicach    
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Zamienię mieszkanie 49 m2

na ul. Mozarta - kuchnia, łazienka,
2 pokoje, z czego 1 do remontu

na mniejsze
z centralnym ogrzewaniem

537 113 509537 113 509537 113 509537 113 509537 113 509

 Sprzedam mieszkanie do remontu 38 m2

2 pokoje + kuchnia + łazienka
Pyskowice, ul. Paderewskiego,

I piętro
tel. kontaktowy 606 280 282tel. kontaktowy 606 280 282tel. kontaktowy 606 280 282tel. kontaktowy 606 280 282tel. kontaktowy 606 280 282

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

PROGRAM SENIOR 60+PROGRAM SENIOR 60+PROGRAM SENIOR 60+PROGRAM SENIOR 60+PROGRAM SENIOR 60+

       
            

          
           
          
              
        

 
  

Miejsce świadczenia
usługi

Zniżki

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+ do
każdego zakupionego ciastka oferowana jest
kawa z rabatem 50% ceny.

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+ fir-
ma oferuje 10% zniżki na mycie i sprzątanie aut,
pranie dywanów, tapicerek. Zniżka ww. przewi-
dziana jest również na pranie wersalek, foteli
i krzeseł.

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+
firma oferuje 60 zł rabatu na kompletne nowe
okulary podczas składania zamówienia.

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+
firma oferuje 10% rabatu przy zakupie pizzy.

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+
firma oferuje 5-10% rabatu na świadczone usługi
w każdą środę miesiąca.

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+
firma oferuje zniżkę 20% na cały asortyment.

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+
firma oferuje zniżkę w zakresie od 20% do 40%
na usługi mechaniczno-blacharskie, w zależno-
ści od świadczonej usługi.

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+
sklep oferuje zniżkę 5% na sprzęt nierefundo-
wany przez NFZ.

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+
firma oferuje 10% zniżki na przyjęcia okoliczno-
ściowe organizowane przez osoby, które ukoń-
czyły 60 rok życia i są zameldowane w Pysko-
wicach.

W ramach Programu Pyskowicki Senior 60+
firma oferuje prowadzenie bezpłatnych pomia-
rów masy i składu ciała. W skład pomiarów
wchodzi: pomiar tkanki tłuszczowej, mięśni,
kości, wód metabolicznych. Konieczna jest
wcześniejsza telefoniczna rezerwacja terminu.
Tel. 513 798 776.

Restauracja "Klaver"
Aleja 1 Maja 2

Myjnia ręczna "AKKA"
Katarzyna Bączkowska
ul. Armii Krajowej 29A

Zakład Optyki Okularowej
Bolesław Rudziński
ul. Wojska Polskiego 21

S.C. OKTAN Pizzeria Roma,
ul. Szopena 12

"Studio Sabina" (fryzjerstwo),
ul. Paderewskiego 8

Butik Fashion & Style
Bożena Rupacz,
ul. Piłsudskiego 2

AUTO-SERVICE
Jacek Porada,
ul. Sikorskiego 84

Sklep Zaopatrzenia Medycznego
"CEMEDIK" Katarzyna Ceglarek,
ul. Szopena 1

Restauracja Kawiarnia
"Pod Ratuszem"
Jadwiga Żelazna,
Rynek 27-28

Centrum Dietetyczne
Naturhouse
Marta Koalbarczyk
ul. Wojska Polskiego 2C

Lp.
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Wychowawczyni Dawida Dorota Sygidus,
młody laureat, dyrektor Beata Obłąk
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(Sklep ogrodniczy PAN NATURALSKI jest przeniesiony
z ulicy Szpitalnej 7 na ulicê WIELOWIEJSK¥ 2)

Pan Naturalski zaprasza do swojej nowej siedzibyPan Naturalski zaprasza do swojej nowej siedzibyPan Naturalski zaprasza do swojej nowej siedzibyPan Naturalski zaprasza do swojej nowej siedzibyPan Naturalski zaprasza do swojej nowej siedziby
przy ul. Wielowiejskiej 2!przy ul. Wielowiejskiej 2!przy ul. Wielowiejskiej 2!przy ul. Wielowiejskiej 2!przy ul. Wielowiejskiej 2!

Nasiona kwiatów
i warzyw
Ziemie i podłoża
ogrodnicze
Nawozy i donice
Środki ochrony roślin

W  o f e rW  o f e rW  o f e rW  o f e rW  o f e r c i e :c i e :c i e :c i e :c i e :
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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


