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InforInforInforInforInformacje burmacje burmacje burmacje burmacje burmistrzamistrzamistrzamistrzamistrza

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów
alkoholowych, iż z dniem 31 maja (sobota) 2014 roku upływa termin
wniesienia opłaty (rata II) za korzystanie z zezwolenia w roku 2014.
Opłatę w należnej wysokości wnosi się gotówką w kasie Urzędu Miej-
skiego w Pyskowicach lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzę-
du: B.S. Gliwice/oddział Pyskowice 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004.

INFORMACJA DLA PRZEDSIÊBIORCÓW
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CENTRUM LOGISTYCZNE
W PYSKOWICACH - NABORY
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ZAPROSZENIEZAPROSZENIEZAPROSZENIEZAPROSZENIEZAPROSZENIE
DO KONKURSUDO KONKURSUDO KONKURSUDO KONKURSUDO KONKURSU
PLASTYCZNO-PLASTYCZNO-PLASTYCZNO-PLASTYCZNO-PLASTYCZNO-

FOTOGRAFICZNEGOFOTOGRAFICZNEGOFOTOGRAFICZNEGOFOTOGRAFICZNEGOFOTOGRAFICZNEGO

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336
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Uczniowie SP nr 6 przy relikwiach św. Karola Wojtyły
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DZIEÑ PAPIESKI W SP6
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CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

Lokal u¿ytkowy 38 mLokal u¿ytkowy 38 mLokal u¿ytkowy 38 mLokal u¿ytkowy 38 mLokal u¿ytkowy 38 m22222

do wynajêcia!do wynajêcia!do wynajêcia!do wynajêcia!do wynajêcia!
ul. Wul. Wul. Wul. Wul. Wojska Polskiegoojska Polskiegoojska Polskiegoojska Polskiegoojska Polskiego

504 448 613504 448 613504 448 613504 448 613504 448 613

"NIE JESTEŒMY TRENDY"
W GALERII PODCIEÑ

WWWWWAKAAKAAKAAKAAKACJE Z LOGOPED¥CJE Z LOGOPED¥CJE Z LOGOPED¥CJE Z LOGOPED¥CJE Z LOGOPED¥

SZKO£A PODSTAWOWA NR 5
W PYSKOWICACH

NAJFAJNIEJSZ¥ SZKO£¥
W POWIECIE GLIWICKIM!
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WYBUCHOWA "KONOPNICKA"
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PI£KA NO¯NA
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M.Lp. Nazwa BramkiP.R.Z.Pkt.

84-40
87-61
120-59
79-51
68-73
73-73
62-83
65-68
61-71
49-97
47-68
63-114

 Rekord Bielsko-Bia³a
 Pogoñ 04 Szczecin
 Wis³a Krakbet Kraków
 Gatta Zduñska Wola
 Clearex Chorzów
 GAF-Jasna Gliwice
 AZS UG Gdañsk
 Red Devils Chojnice
 Euromaster G³ogów
 AZS UŒ Katowice
 Remedium Pyskowice
 GKS Tychy

4
4
4
6
9
10
10
9
10
14
14
19

0
3
4
1
3
2
4
7
6
4
4
0

18
15
14
15
10
10
8
6
6
4
4
3

54
48
46
46
33
32
28
25
24
16
16
9

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

M.Lp. Nazwa BramkiP.R.Z.Pkt.

54-23
50-32
42-22
47-33
43-43
59-37
33-32
43-42
42-48
42-44
37-33
39-53
35-61
39-60
42-54
34-64

 Fortuna Gliwice
 £KS £agiewniki (Bytom)
 Sokó³ Orzech
 KS 94 Rachowice
 Odra Miasteczko Œl¹skie
 Wilki Wilcza
 Tempo Paniówki
 Orze³ Nak³o Œl¹skie
 Orze³ Mokre (Miko³ów)
 Silesia Miechowice (Bytom)
 £TS £abêdy (Gliwice)
 Czarni Pyskowice
 Orze³ Miedary
 Unia Œwierklaniec
 Gwarek Zabrze
 Têcza Wielowieœ

2
7
2
4
8
11
9
9
9
7
10
14
13
12
13
16

7
3
12
10
7
3
6
7
7
10
6
2
6
8
8
6

16
15
11
11
10
11
10
9
9
8
9
9
6
5
4
3

55
48
45
43
37
36
36
34
34
34
33
29
24
23
20
15

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Przygoda Remedium Pyskowice z ekstraklasą trwała zaledwie dwa lata

    
    
   
     
      
    
   

    
   
    
   
    

         
         
           
         
          
          
         
        
        
        
        
         
       

 
   

  

CECYLIA KUKUCZKA W SP NR 6
     
  
    
    
    
   
   
    
    
        




TURNIEJ PI£KARSKITURNIEJ PI£KARSKITURNIEJ PI£KARSKITURNIEJ PI£KARSKITURNIEJ PI£KARSKI
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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

        
         
     

          
       
      
       
          
       

        
            
   

        
       
          
        
       
        
         
         

  
  

     
    
   

     
      


     
     
 

  
  

     
    
    


      
      
 

      
     
 

      
     
 

      
      
 

  
  

     

         
     
     

       
        
          
         

       
       
              
         
       
         
       
         
           
            
    

        
         
           

        

Konkurs ekologiczny miał miejsce już po raz 11.

TRZYMAJ FORMÊ,TRZYMAJ FORMÊ,TRZYMAJ FORMÊ,TRZYMAJ FORMÊ,TRZYMAJ FORMÊ,
DBAJ O SIEBIEDBAJ O SIEBIEDBAJ O SIEBIEDBAJ O SIEBIEDBAJ O SIEBIE
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JANEM PJANEM PJANEM PJANEM PJANEM PAAAAAW£EM IIW£EM IIW£EM IIW£EM IIW£EM II
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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

GREEN ENGLISH
T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO

WEEKENDWEEKENDWEEKENDWEEKENDWEEKEND
ZE ŒWIÊTYMZE ŒWIÊTYMZE ŒWIÊTYMZE ŒWIÊTYMZE ŒWIÊTYM

JANEM PJANEM PJANEM PJANEM PJANEM PAAAAAW£EM IIW£EM IIW£EM IIW£EM IIW£EM II

        
           
        
       
         
       
        
        
           
        
         
        
         


 

ZNACZKI "DRUGIEGO OBIEGU"
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