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NA NAJ£ADNIEJSZY OGRÓDEK
I BALKON ROZSTRZYGNIÊTY
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Zwycięski ogródek pani Reginy Stasik

Zwycięski balkon pani Justyny Furmaniuk
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REMONTY W PLACÓWKACH
OŒWIATOWYCH
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WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KONOPNICKIEJ 3
"ROBIMY DLA SIEBIE, ALE NIE JESTEŚMY GŁUSI NA POTRZEBY INNYCH"

   
    
    
    
      
    
    
   
     
    
     
     
   
    
    
     
    
       
      
    
    
   
     
    
      
      
    
     
     


   
    
   
    
    
   
     
    

        
      

             
        
     

  

Tak było

Tak jest
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SPOTKANIE W KLUBIESPOTKANIE W KLUBIESPOTKANIE W KLUBIESPOTKANIE W KLUBIESPOTKANIE W KLUBIE
EUROPEJCZYKAEUROPEJCZYKAEUROPEJCZYKAEUROPEJCZYKAEUROPEJCZYKA

     
     
      
    
      
     
     
       
     
      
    
     
     
      
    
        
  

 

       
     

        
        
        
          
         
       
         
          
        
         
         
 

 

O CO CHODZI Z ULIC¥ OŒWIÊCIMSK¥?O CO CHODZI Z ULIC¥ OŒWIÊCIMSK¥?O CO CHODZI Z ULIC¥ OŒWIÊCIMSK¥?O CO CHODZI Z ULIC¥ OŒWIÊCIMSK¥?O CO CHODZI Z ULIC¥ OŒWIÊCIMSK¥?

tel. 32/750-60-85, 607-778-300; fax 32/750-60-87
e-mail: biuro@jansz.pl; www.jansz-bruk.pl

Zapraszamy do nowej siedziby
w Pyskowicach, ul. Toszecka 41a

Oferujemy usługi w zakresie:
brukarstwo-projekt i wykonawstwo
(gwarancja 36 miesięcy)
roboty ziemne sprzętem
odwodnienia, drenaże
instalacje wodno-kanalizacyjne
transport
wypożyczalnia zagęszczarek

Asortyment handlowy:
materiały brukarskie (kostka, palisady,
obrzeża, krawężniki)
kruszywa
ozdobne kamienie ogrodowe
odwodnienia liniowe
kratka trawnikowa
piasek, ziemia
środki do impregnacji kamieni
preparaty do usuwania tłustych plam z podłoża
gazony - betonowe, ozdobne donice ogrodowe

ZAPRASZAMY,
DLA NAS KAŻDY KLIENT JEST

NAJWAŻNIEJSZY!!!!!

US£UGIUS£UGIUS£UGIUS£UGIUS£UGI
REMONTREMONTREMONTREMONTREMONTOOOOOWWWWWO-O-O-O-O-
BUDOBUDOBUDOBUDOBUDOWLANEWLANEWLANEWLANEWLANE

SPRZ¥TANIE
BIUR

664 466 403

MYJÊ OKNA
-DOBRA CENA!!!

795 589 247
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PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK
664 466 403

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

LIDERZY INNOWLIDERZY INNOWLIDERZY INNOWLIDERZY INNOWLIDERZY INNOWACJIACJIACJIACJIACJI
       


        
       
       

Śląsk w ścisłej czołówce
    

  
     
    
     
    
      
     
     
    
    
     
   
   
    
    
   


    

      
   
      
     
         
      
       
       
       
     
      
        
        
      
      
      
   

     

   
    
     
    
       
     
      
     
       
     
      
     
    
      
       
       
     
  

     
    
    
   
    
     

LIST MIESZKANKILIST MIESZKANKILIST MIESZKANKILIST MIESZKANKILIST MIESZKANKI
PYPYPYPYPYSKSKSKSKSKOOOOOWICWICWICWICWIC OdpowiedŸ

Wydzia³u Gospodarki
Komunalnej

Urzêdu Miejskiego
w Pyskowicach

     
     
     
    
    
    

    
    
     
  

    
    
      
    
   

    
       
     
       
       
     
       
      

 

STRONA INTERNETOWA
BEZ BARIER
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WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336

KONIECKONIECKONIECKONIECKONIEC
WWWWWAKACJIAKACJIAKACJIAKACJIAKACJI
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WIEŒCI SZKWIEŒCI SZKWIEŒCI SZKWIEŒCI SZKWIEŒCI SZKOLNEOLNEOLNEOLNEOLNE"TRAMPOLINA -"TRAMPOLINA -"TRAMPOLINA -"TRAMPOLINA -"TRAMPOLINA -
SIÊGAJ WY¯EJ"SIÊGAJ WY¯EJ"SIÊGAJ WY¯EJ"SIÊGAJ WY¯EJ"SIÊGAJ WY¯EJ"
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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

ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH

WYSTWYSTWYSTWYSTWYSTAAAAAWYWYWYWYWY
W PYSKOWICKIMW PYSKOWICKIMW PYSKOWICKIMW PYSKOWICKIMW PYSKOWICKIM

MUZEUMMUZEUMMUZEUMMUZEUMMUZEUM

ORGANIZACJE
POZARZ¥DOWE
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Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pyskowic
i okolic, zarówno dużych jak i małych, do udziału w Biegu Jesie-
ni 2011. Bieg odbędzie się w dn. 23.09.br. Trasa biegu rozpoczy-
nać się będzie obok placu przy zbiegu ulicy Dworcowej i Wie-
czorka i przebiegać będzie drogami polnymi w kierunku Sroczej
Góry i z powrotem. Szczegóły na stronie www.pyskowice.pl.

DO¯YNKOWYDO¯YNKOWYDO¯YNKOWYDO¯YNKOWYDO¯YNKOWY
TURNIEJTURNIEJTURNIEJTURNIEJTURNIEJ

         
     

         
          
                   

         
        
        
        
       
            
         
         
        
       
       
        
       
         
          
        
         
      
        
         
      
        
        
       
 

   
     

21 sierpnia 2011 r. Godz. 17,00

Bojszów Pyskowice

27 sierpnia 2011 r. Godz.17,00

Pyskowice Giera³towice

4 wrzeœnia 2011 r. Godz.17,00

Radonia Pyskowice

7 wrzeœnia 2011 r. Godz.17,30

Pyskowice Chudów

10 wrzeœnia 2011 r. Godz. 14,00

MOSIR Stal Pyskowice

17 wrzeœnia 2011 r. Godz. 16,30

Pyskowice Ciochowie II

24 wrzeœnia 2011 r. Godz.  11,00

Górnik II Pyskowice

28 wrzeœnia 2011 r. Godz. 17,00

Pyskowice Konczyce II

1 paŸdziernik 2011 r. Godz.16,00

Wilcza Pyskowice

8 paŸdziernik 2011 r. Godz. 16,00

Pyskowice Rudziniec

16 paŸdziernik 2011 r. Godz. 15,30

Wielowieœ Pyskowice

22 paŸdziernik 2011  r. Godz. 15,00

Pyskowice £any

29 paŸdziernik  2011 r. Godz. 14,30

MKS Zaborze Pyskowice

5 listopad 2011 r. Godz. 14,00

Pyskowice Toszek

13 listopad 2011 r. Godz.13,00

Spo³em Pyskowice

19 listopad 2011 r. Godz. 13,00

Pyskowice Bojszów

   
 

 

I OLIMPIADAI OLIMPIADAI OLIMPIADAI OLIMPIADAI OLIMPIADA
LEKKOALEKKOALEKKOALEKKOALEKKOATLETYCZNATLETYCZNATLETYCZNATLETYCZNATLETYCZNA

W PYSKOWICACHW PYSKOWICACHW PYSKOWICACHW PYSKOWICACHW PYSKOWICACH

  
       

         
        
        
   

     


BIEG JESIENI 2011

         
        
      
        
         
      
    

KONKURS PLASTYCZNY
"MOJE WAKACJE Z RODZIN¥"
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OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA  MIASTA  PYSKOWICE
Z DNIA 19 SIERPNIA 2011 R.
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