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Radni i Burmistrz Miasta Pyskowice czy-
nią starania o uruchomienie dla potrzeb
mieszkańców linii autobusowej PKS z Pysko-
wic do strefy ekonomicznej w Gliwicach, re-
jon Stare Łabędy - Brzezinka, w celu umożli-
wienia dojazdu do pracy, do istniejących tam
zakładów, na wszystkie trzy zmiany.

W związku z powyższym zwracamy się
z prośbą do zainteresowanych Mieszkań-
ców Miasta o przekazanie do Urzędu Miej-
skiego w Pyskowicach informacji o chęci
skorzystania z tej linii autobusowej.

Informacje te należy zgłaszać pod numer
telefonu 986 Straży Miejskiej w Pyskowi-
cach (telefon czynny całodobowo). Koszt
biletu miesięcznego wyniesie ok. 150 do
190 zł miesięcznie od osoby.

Uzyskane informacje zostaną przekaza-
ne do PKS, który przeanalizuje zasadność
uruchomienia linii pomiędzy Pyskowicami
a strefą.

Termin zgłaszania informacji: do 30 mar-
ca 2012 r.

   
      
     
      
     
      
        
      
      
     
    
                                        

    
       
      
     
    
    

    
    
    
   

    
      
    

     
      
    



      
    
      
      

      
     
      
     
    
      
      
      
       
    
    
     
     
     
      
    
        
       
    
     
       
    
       
   

     
      
     
    
   
    
    

MASZ ZAWÓD - MASZ PRACÊ!
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TELEWIZJA LOKALNA
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KRS 0000037904 - 1%KRS 0000037904 - 1%KRS 0000037904 - 1%KRS 0000037904 - 1%KRS 0000037904 - 1%
DLA GRZESIA BEDNAREK 4542DLA GRZESIA BEDNAREK 4542DLA GRZESIA BEDNAREK 4542DLA GRZESIA BEDNAREK 4542DLA GRZESIA BEDNAREK 4542

JEDEN PROCENT PODAJEDEN PROCENT PODAJEDEN PROCENT PODAJEDEN PROCENT PODAJEDEN PROCENT PODATKUTKUTKUTKUTKU

JEDEN PROCENT DLA EWYJEDEN PROCENT DLA EWYJEDEN PROCENT DLA EWYJEDEN PROCENT DLA EWYJEDEN PROCENT DLA EWY

PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum w Pyskowicach"

KRS 0000231167
ING Bank Śląski S.A oddz. Pyskowice

nr 84105012851000009070504643

Stowarzyszenie "PYSKOWICKIE NARODZINY"
dzia³aj¹ce na rzecz oddzia³u Po³o¿niczo - Ginekologicznego
i Noworodkowego Szpitala Powiatowego w Pyskowicach.

KRS 0000007912

1 % DLA MAI1 % DLA MAI1 % DLA MAI1 % DLA MAI1 % DLA MAI
       

       
     
       
      
        
      
      
      

Fundacja DzieciomFundacja DzieciomFundacja DzieciomFundacja DzieciomFundacja Dzieciom
"Zd¹¿yæ z Pomoc¹""Zd¹¿yæ z Pomoc¹""Zd¹¿yæ z Pomoc¹""Zd¹¿yæ z Pomoc¹""Zd¹¿yæ z Pomoc¹"

numer KRS 0000037904,numer KRS 0000037904,numer KRS 0000037904,numer KRS 0000037904,numer KRS 0000037904,
cel szczegó³owy 1%:cel szczegó³owy 1%:cel szczegó³owy 1%:cel szczegó³owy 1%:cel szczegó³owy 1%:

12311 Sowa Maja Otylia12311 Sowa Maja Otylia12311 Sowa Maja Otylia12311 Sowa Maja Otylia12311 Sowa Maja Otylia
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OKRAŒÆOKRAŒÆOKRAŒÆOKRAŒÆOKRAŒÆ

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

Sprzedam dzia³kê budowlan¹Sprzedam dzia³kê budowlan¹Sprzedam dzia³kê budowlan¹Sprzedam dzia³kê budowlan¹Sprzedam dzia³kê budowlan¹
przy ul. Karprzy ul. Karprzy ul. Karprzy ul. Karprzy ul. Kardyna³a Wyszyñskiegodyna³a Wyszyñskiegodyna³a Wyszyñskiegodyna³a Wyszyñskiegodyna³a Wyszyñskiego
w Pyskowicach w okolicy korw Pyskowicach w okolicy korw Pyskowicach w okolicy korw Pyskowicach w okolicy korw Pyskowicach w okolicy kortówtówtówtówtów
tenisowych. Powierzchnia 820 mtenisowych. Powierzchnia 820 mtenisowych. Powierzchnia 820 mtenisowych. Powierzchnia 820 mtenisowych. Powierzchnia 820 m22222.....

tel. kont. 609-678-588tel. kont. 609-678-588tel. kont. 609-678-588tel. kont. 609-678-588tel. kont. 609-678-588

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

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 artyku-
³ach, 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

Śląskie Stowarzyszenie Chorych SM SEZAM
KRS 0000269884  Brutkowska
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Sprzedam mieszkanie spółdzielcze w Pyskowicach
o powierzchni 47,9 m2 z centralnym ogrzewaniem
(2 pokoje, kuchnia, łazienka). Cena do negocjacji.

Kontakt pod numerem 692 951 094

        
         
        
       
           
        
        
         
         
       

         
        
    

   
   

    
      

     
    

    
 

  
     


      
   

 

"ŒWIÊTO CZEKOLADY" W OPTYMISTYCZNYM PRZEDSZKOLU
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Mammografia
    

     
      
   
  
       
       
      
   
   
    
   
    
     
   
     
   

Harmonogram badań mam-
mograficznych na 2012 rok

    
     

   
   
    
   
    
  

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej ,,Medica" z Łodzi

  
  
  
  

Centrum Onkologii Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach

  
   

     
    
       
      
     

PROGRAMY ZDROWPROGRAMY ZDROWPROGRAMY ZDROWPROGRAMY ZDROWPROGRAMY ZDROWOTNEOTNEOTNEOTNEOTNE
    
    
        
     
      
    

Harmonogram wizyt ambu-
lansu do pobierania krwi
w 2012 roku

  
     
     
   
      
   

Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa
w Katowicach

  
  
  
  

Szczepienia
    

  
      
    
   
    
   
  
      
       

   
   
  

    
   

    
    
 

   
   

 

INFORMACJA NA TEMAINFORMACJA NA TEMAINFORMACJA NA TEMAINFORMACJA NA TEMAINFORMACJA NA TEMAT LECZENIA ODWYKOWEGOT LECZENIA ODWYKOWEGOT LECZENIA ODWYKOWEGOT LECZENIA ODWYKOWEGOT LECZENIA ODWYKOWEGO
OSÓB UZALE¯NIONYCH OD ALKOHOLU ZAMIESZKUJ¥CYCHOSÓB UZALE¯NIONYCH OD ALKOHOLU ZAMIESZKUJ¥CYCHOSÓB UZALE¯NIONYCH OD ALKOHOLU ZAMIESZKUJ¥CYCHOSÓB UZALE¯NIONYCH OD ALKOHOLU ZAMIESZKUJ¥CYCHOSÓB UZALE¯NIONYCH OD ALKOHOLU ZAMIESZKUJ¥CYCH

NA TERENIE PYSKOWICNA TERENIE PYSKOWICNA TERENIE PYSKOWICNA TERENIE PYSKOWICNA TERENIE PYSKOWIC
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 HISTORYCZNA BR¥ZOW HISTORYCZNA BR¥ZOW HISTORYCZNA BR¥ZOW HISTORYCZNA BR¥ZOW HISTORYCZNA BR¥ZOWAAAAA
DRU¯YNA Z PYSKOWICDRU¯YNA Z PYSKOWICDRU¯YNA Z PYSKOWICDRU¯YNA Z PYSKOWICDRU¯YNA Z PYSKOWIC

Praca dodatkowa
lub stała - zarobki od 1000 zł

tel. 664 732 963
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PI£KA NO¯NA

      
       
        
 

     
       
        
        
         
        

 
        

          
        
        
       
   

 

  
   
  
  
  
   
   
     
   
   
     


   
 
  
  
   
   
    
     
  
  
  
   
   
              
            
                 

           
        
        
            
        
         
         
       
         
         
         
         
         
              
            
             
          
        
          

           
           
          
         
         
           
            
            

 
  

1. AZS UŒ Katowice  (90-39) 47

2. AZS UG Gdañsk  (137-63) 46

3. Remedium Pyskowice  (102-51) 43

4. KS Gniezno  (86-43) 40

5. MKF 99 Grajów  (79-54) 38

6. AZS UMCS Lublin  (75-80) 30

7. Orlik Brzeg  (74-77) 25

8. AZS UW Warszawa  (61-58) 25

9. Berland Komprachcice  (62-95) 21

10. Marex Pressing Chorzów  (55-106) 10

11. Mazovia Empik School
UW Warszawa  (49-118) 10

12. Kadet Poznañ  (33-119) 5

BramkiLp. Nazwa dru¿yny Pkt.

OTO ANIAOTO ANIAOTO ANIAOTO ANIAOTO ANIA
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HARMONOGRAM WYWOZU
ODPADÓW

BIODEGRADOWALNYCH
W 2012 ROKU

TERMINARZ ROZGRTERMINARZ ROZGRTERMINARZ ROZGRTERMINARZ ROZGRTERMINARZ ROZGRYWEKYWEKYWEKYWEKYWEK
GRUPY SENIORÓWGRUPY SENIORÓWGRUPY SENIORÓWGRUPY SENIORÓWGRUPY SENIORÓW
SEZON 2011/2012SEZON 2011/2012SEZON 2011/2012SEZON 2011/2012SEZON 2011/2012

RUNDA WIOSENNARUNDA WIOSENNARUNDA WIOSENNARUNDA WIOSENNARUNDA WIOSENNA

ZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIE

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA
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W związku z licznymi uwagami
mieszkańców dotyczącymi utrzyma-
nia porządku i czystości Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej Spółka z o.o. w Pyskowicach
uprzejmie informuje, że oczyszcza-
niem ulic i chodników na terenie
Gminy Pyskowice w roku 2012 zaj-
muje się Konsorcjum Firm ALBA:

ALBA Południe Polska Sp. z o. o.,
ul. Starocmentarna 2,

41-300 Dąbrowa Górnicza
oraz

Przedsiębiorstwo Techniki
Sanitarnej ALBA Sp. z o.o.

ul. Bytkowska 15,
41 - 503 Chorzów

MPGK Sp. z o.o. w Pyskowicach

Szybka pożyczka na dowolny cel bez Bik-u !
Chwilówki do 1300 zł !

tel. 662 028 351

Pewna pożyczka do 6 tysięcy.
Możliwość odroczenia do 6 rat!

tel. 724 160 113

Tłumaczenia ustne oraz pisemne
ze wszystkich dziedzin

Kursy językowe na każdym poziomie
zaawansowania dla firm oraz dzieci,

młodzieży i dorosłych (grupy 4 - 8 osób)
Zajęcia dla dorosłych 30 + również w soboty

Kursy wakacyjne, w tym dla dzieci
pt. "Angielski na luzie"

tel. 668 452 917
www.angielski.pyskowice.biz
Ziemięcice, ul. Mikulczycka 4

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO

     
      
    
     
     
    
   
   
    
     


  
   
  


