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WYBORY £AWNIKÓW
NA LATA 2012 - 2015
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Studentka pedagogiki zaopiekuje się
dzieckiem w okresie wakacji

tel. 889-020-841
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DZIA£ALNOŒÆ WYSTAWIENNICZA
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WYNAJMĘ LOKAL 20 M2

NA I PIĘTRZE W CENTRUM PYSKOWIC
Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

WIADOMOŚĆ POD NR TEL. (32) 233-84-76 LUB 607-148-163

Burmistrz Miasta Pyskowice ogłasza konkurs na „Najładniejszy
balkon i ogród - Pyskowice 2011”. Zgłoszenia przyjmowane są
do dnia 11 lipca 2011r. w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach. Biuro
Obsługi Interesanta - pokój 107. Regulamin konkursu oraz druk zgło-
szenia są dostępne na stronie internetowej: www.pyskowice.pl oraz
w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach - Wydział Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska pok. nr 310. Informacja telefoniczna
pod nr tel. (032) 332 60 14

WWWWWAKACJE 2011AKACJE 2011AKACJE 2011AKACJE 2011AKACJE 2011
        

        
        
      



77777Czerwiec 2011 Przegl¹d Pyskowicki  nr 6 (176)

XVII SESJA SEJMU DZIECI
I M£ODZIE¯Y Z UDZIA£EM

UCZENNICY GIMNAZJUM NR 2
         

         
    
  
  
   
  
   
    
  
  
    
  
  
     
  
    
   
    
   
    
   
         
          
 

          
         
       
         
         
         
         
  

          
          
        
          
          
       
          
          

          
         
        
          
          
           
          
        
           
         
            
   

          
        

           
        

       
             
           
 

 

         
      
           
       
         
        
            
       
         
         
        
          
       
          
          
        
      
         
  



50-lecie I Komunii Św. - Kościół pw. św. Mikołaja, Pyskowice 15.05.2011 r.

WARTOŒÆ BYCIA…
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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

PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK
664 466 403
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KINDER PLUS SPORTKINDER PLUS SPORTKINDER PLUS SPORTKINDER PLUS SPORTKINDER PLUS SPORT

       
       
         
     

 
 
 
  
 
 
  
    
 

 
   
     

    
       
        
      

       
      
      
  

       
    
     
    
       
      
    
    
     
      
 

 

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498
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PYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORTTTTT

1.  KS 94 Rachowice 29 71 96-38
2.  Jednoœæ 32 Przyszowice 29 55 62-37
3.  Wilki Wilcza 29 54 61-36
4.  Czarni Pyskowice 29 53 73-43
5.  Przysz³oœæ II Ciochowice 29 46 59-50
6.  Zamkowiec Toszek 29 42 55-44
7.  Amator Rudziniec 29 39 51-54
8.  LKS 35 Giera³towice 29 38 42-47
9.  Spo³em Zabrze 29 37 43-49

10.  Gwiazda Chudów 29 36 49-61
11.  Gazobudowa II Zabrze 29 34 47-59
12.  Ruch Koz³ów 29 33 57-69
13.  Sokó³ £any Wielkie 29 32 51-71
14.  M³odoœæ Rudno 29 31 49-67
15.  Orze³ Stanica 29 27 48-83
16.  Soœnica Gliwice 29 25 45-80

MeczeLp. Dru¿yna BramkiPkt.

 

          
        
         
       

         
       
         
        

MIÊDZYNARODOWYMIÊDZYNARODOWYMIÊDZYNARODOWYMIÊDZYNARODOWYMIÊDZYNARODOWY
TURNIEJTURNIEJTURNIEJTURNIEJTURNIEJ

TENISA STO£OWEGOTENISA STO£OWEGOTENISA STO£OWEGOTENISA STO£OWEGOTENISA STO£OWEGO

       
        
         
          
     

          
         
        

            
       

             
    

            
    

              
        

            
       

     
      

            
         
             
             
        
       

           
         
    

 

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 917tel. 668 452 917tel. 668 452 917tel. 668 452 917tel. 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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ZESPÓ£ SZKÓ£
NA TRASIE ROAD SHOW TRUCKA

"JEDZ SMACZNIE I ZDROWO"
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Krzysztof £apucha - redaktor naczelny.
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