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DO WZIÊCIADO WZIÊCIADO WZIÊCIADO WZIÊCIADO WZIÊCIA

Szanowni Państwo,
To prawda, że unijnych środków jest coraz mniej, o dotację z pewnością będzie

nieco trudniej niż w poprzednich latach, ale mimo wszystko w 2011 roku pojawi się
jeszcze wiele szans, aby z tych pieniędzy skorzystać. Warto więc być czujnym.
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości już we wrześniu planuje ogłoszenie kolejne-

go (i jedynego w roku 2011) naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw.

Maksymalny poziom dofinansowania nawet do 60% kosztów inwestycji.
Potrzebujesz fachowej pomocy z zakresu otrzymania wsparcia ze środków UE?
Proponujemy Państwu bezpłatne doradztwo w zakresie wstępnej oceny szans uzy-

skania dotacji oraz przygotowanie skutecznej dokumentacji aplikacyjnej.
Kompleksowo przygotujemy Państwa do udziału w konkursie:
- zweryfikujemy szanse uzyskania dotacji;
- wskażemy metody wzmocnienia projektu;
- przygotujemy poprawną dokumentację aplikacyjną.
Sprawdź czy Twoja firma może otrzymać dotację wysyłając maila o treści DOTA-

CJE na adres: szkolenia@salamon.pl lub kontaktując się telefonicznie
z naszymi doradcami:

centrala nr tel.: 87/565 00 99centrala nr tel.: 87/565 00 99centrala nr tel.: 87/565 00 99centrala nr tel.: 87/565 00 99centrala nr tel.: 87/565 00 99
nr fax:  87/563 34 00nr fax:  87/563 34 00nr fax:  87/563 34 00nr fax:  87/563 34 00nr fax:  87/563 34 00

e-mail:  szkolenia@salamon.net.ple-mail:  szkolenia@salamon.net.ple-mail:  szkolenia@salamon.net.ple-mail:  szkolenia@salamon.net.ple-mail:  szkolenia@salamon.net.pl
Salamon ConsultingSalamon ConsultingSalamon ConsultingSalamon ConsultingSalamon Consulting
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I Ty możesz pomóc,
to nic nie kosztuje!

Jestem mieszkańcem Pyskowic.
Mam 9 lat i od urodzenia choruję na

Dziecięce Porażenie Mózgowe - czte-
rokończynowe spastyczne. Przekazu-
jąc 1% swojego podatku pomagasz mi
w dalszej rehabilitacji.

Fundacja Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą”
KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: na leczenie
i rehabilitację GRZEGORZA BEDNAREK

Serdecznie dziękuję za okazane ser-
ce i pomoc wszystkim, którzy przeka-
zali 1% w ubiegłym roku.Tel. 606 340 447

W Pyskowicach prowadzony jest Punkt
Konsultacyjny dla osób uzależnionych,
zagrożonych uzależnieniem od narkoty-
ków oraz ich rodzin. W ramach działalno-
ści oferujemy BEZPŁATNĄ POMOC: kon-
sultacje, poradnictwo, terapię indywidualną
i rodzinną. Służymy także wsparciem psy-
chologicznym dla osób, które doświad-
czają bezradności wobec narkomanii i utra-
ciły wszelką nadzieję na zmianę tego sta-
nu rzeczy. Gwarantujemy anonimowość
i profesjonalizm.

PUNKT KONSULTACYJNY
ul. Paderewskiego 5

tel. 603 065 213 - Marek Oleś
każda środa

w godz. od 15:00 do 17:00
W naszym mieście działa także Punkt

Pedagogów Ulicy oraz Wolontariatu. Pe-
dagodzy odbywają dyżury uliczne oraz pro-
wadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży dwa
razy w tygodniu. W ramach dyżurów udzie-
lane są porady dla młodzieży zaintereso-
wanej wolontariatem, kursami czy szkole-
niami.

Punkt Pedagogów Ulicy
oraz Wolontariatu
ul. Paderewskiego 5

tel: 500 170 516 - Dariusz Opoka
poniedziałek i środa
godzina 16:00 - 18:00

PEDAGODZYPEDAGODZYPEDAGODZYPEDAGODZYPEDAGODZY
ULICYULICYULICYULICYULICY

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
         

        
              

  

Podaruj nam 1% - Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
"Hospicjum w Pyskowicach"

KRS 0000231167
ING Bank Śląski S.A. Oddz. Pyskowice nr 84105012851000009070504643

STOWARZYSZENIE "PYSKOWICKIE NARODZINY"
działające na rzecz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Noworodkowego

Szpitala Powiatowego w Pyskowicach zwraca się z prośbą o przekazanie
1% podatku za rok 2010. Pragniemy poinformować, że jesteśmy organizacją
pożytku publicznego uprawnioną do zbierania 1% podatku od osób fizycznych

KRS 0000007912
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"KUZNIA TALENTÓW" - NASZE WARSZTATY PLASTYCZNE
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Kontakt:
Dorota Œwierc
(32 317 91 13),

Krystyna Standio
(32 232 54 76)

UWAGA
ABSOLWENCI

ROCZNIKA 1952!     
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CZWÓRKA PONOWNIE NAJLEPSZA W POLSCE

"HERODY""HERODY""HERODY""HERODY""HERODY"
W PW PW PW PW PA£ACU M£ODZIE¯YA£ACU M£ODZIE¯YA£ACU M£ODZIE¯YA£ACU M£ODZIE¯YA£ACU M£ODZIE¯Y

W KAW KAW KAW KAW KATOWICACHTOWICACHTOWICACHTOWICACHTOWICACH
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GRUPA M£ODSZA
 I MIEJSCE

    
     

     
     
    

II MIEJSCE
  
  

III MIEJSCE
  

GRUPA STARSZA
I MIEJSCE
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WYRÓ¯NIENIA
      

  
    


     

      

 

MINILISTMINILISTMINILISTMINILISTMINILISTA PRZEBOJÓWA PRZEBOJÓWA PRZEBOJÓWA PRZEBOJÓWA PRZEBOJÓW

ZAPRASZAMY
NA ROZMOWY NASZ CZ£OWIEK

W WIELKIM ŒWIECIE
BIZNESU
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ZMIANA STAWKI
PODATKU VAT

OD OP£AT
ZA WIECZYSTE
U¯YTKOWANIE      

       
     
       
     
      
     


      
     
      
     
    
    

     
 

OGŁOSZENIE
O NABORZE

DO PROJEKTU
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CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498
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PYSKOWICKIPYSKOWICKIPYSKOWICKIPYSKOWICKIPYSKOWICKI
SPORTSPORTSPORTSPORTSPORT

MYJÊ OKNA
-DOBRA CENA!!!

795 589 247

    
   
    
      
      
   
      
     
      
      
   
    
      
   
        
     
     
    
     
      
      
   
       
     
    
      


   
      
      



SUKCESSUKCESSUKCESSUKCESSUKCES
PPPPPAAAAATRTRTRTRTRYKAYKAYKAYKAYKA
WOJCIKAWOJCIKAWOJCIKAWOJCIKAWOJCIKA

PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK
664 466 403

1. TANGO GAF NOVA GLIWICE 14 32 73-30
2. KS MARWIT TORUÑ 14 32 47-20
3. GATTA ACTIVE TEAM

ZDUÑSKA WOLA 14 30 70-31
4. INPULS ALPOL SIEMIANO-

WICE 15 29 60-36
5. MARIOSS GAZOWNIK

WAWELNO 13 27 50-44
6. REMEDIUM PYSKOWICE 15 21 63-67
7. KS GNIEZNO 14 19 52-47
8. MAREX CHORZÓW 14 19 70-76
9. AUTO COMPLEX

PRZODKOWO 14 17 58-71
10. AZS UG GDAÑSK 14 12 58-82
11. AZS UŒ KATOWICE 14 12 28-68
12. MOKS S³ONECZNY STOK

BIA³YSTOK 15 11 34-62
13. BABYLON SIEMIANOWICE

ŒL¥SKIE 12 6 46-75

M.Lp. Nazwa Bram-
ki

Pkt.

SPRZ¥TANIE
BIUR

664 466 403

     

 
    

     
       
        
   

       
  

      
  

       
  

TENIS STO£OWY

      
      


       
 

       
   

   

1 LKS STRA¯AK II MIKO£ÓW 12 21 87 : 33

2 LKS ORZE£ STANICA 12 21 81 : 39

3 UKS HALEMBIANKA 2001
RUDA ŒL. 12 19 81 : 39

4 SKS SPARTAKUS GLIWICE 12 19 77 : 43

5 LKS NAPRZÓD II ¯ERNICA 11 17 71 : 39

6 LKS VICTORIA PILCHOWICE
OPP 11 9 56 : 54

7 KS DRAMA KAMIENIEC 12 9 51 : 69

8 MOKIS PYSKOWICE 12 6 43 : 77

9 LKS NAPRZÓD II ŒWIBIE 12 4 44 : 76

10 LKS WILKI II WILCZA 12 3 32 : 88

11 LKS NAPRZÓD II £UBIE 12 2 27 : 93

Iloœæ
meczy

Lp. Nazwa Ma³e
pkt.

Pkt.

1. UPOS EXORIGO KNURÓW 10 23 64-45

2. FUTSAL SIECHNICE 10 22 60-39

3. ORLIK BRZEG 10 20 56-34

4. KS ENERGETYK PKE 11 18 57-49

5. PIZZERIA LUCIANO
STRZELEC GORZYCZKI 10 12 60-58

6. FRETPOL AKADEMIA
PYSKOWICE 10 10 34-51

7. KS RODAKOWSKI TYCHY 11 9 45-62

8. D¥BROVIA MCKIS
JAWORZNO 10 3 24-62

M.Lp. Nazwa Bram-
ki

Pkt.

 

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. Nak³ad 3000 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice, ul. Chopina 6, tel. (32) 231-32-16

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
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„U nas każdy znajdzie coś dla siebie” - mówi Piotr Wójtowicz kierownik salonu.

BLACK RED WHITE
W PYSKOWICACH

          
           

       
         
         
       

"TANCERZE Z MOKIS-U DAJ¥ CZADU""TANCERZE Z MOKIS-U DAJ¥ CZADU""TANCERZE Z MOKIS-U DAJ¥ CZADU""TANCERZE Z MOKIS-U DAJ¥ CZADU""TANCERZE Z MOKIS-U DAJ¥ CZADU"




     

 

   

   

   

      

    

      

        

  
    

         
         
         
          
      
              
           
       
      

          
        
    

KURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWE
DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£YCHYCHYCHYCHYCH

Ma³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osób
Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4

tel. 668 452 917;tel. 668 452 917;tel. 668 452 917;tel. 668 452 917;tel. 668 452 917;
wwwwwwwwwwwwwww.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO
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