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ZAGOSPODAROWANIA
PARKU MIEJSKIEGO

REALIZACJA I ETAPU
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Firma œwiadcz¹ca us³ugi sprz¹tania, doczyszczania i sprz¹tania
pobudowlanego poszukuje pracowników Pañ/Panów

gotowych podj¹æ pracê od zaraz.
Warunki: dyspozycyjnoœæ, chêæ do pracy.

Mile widziane prawo jazdy kat. B.

Kontakt 513 811 775Kontakt 513 811 775Kontakt 513 811 775Kontakt 513 811 775Kontakt 513 811 775
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Foto: Beata Antosik

       
         
       
       
        
       
  

        
         
       
         
          
           
         
            
    

         
         
  

        
       
             
          
          
        
         

„ERASMUS+” W SP NR 5

         
      

   
 
   
  
  
 
  
 
 
   
 
   
 
 
   
  


 
 

   


   
  

  


 

        
       
       
       
         
         
     

            
           
             
           

 

       
        
          
      
        
        
         
        
           
     

           
        
          
       

  

 "STACJA HISTORIA",
CZYLI GRA TERENOWA

W PO£UDNIOWEJ CZÊŒCI MIASTA
ŒL¥SKI KLUB TAEKWON-DO

ZNOWU Z MEDALAMI!
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TAJEMNICE LUDZKIEGO CIA£A ROZWIK£ANE!
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DAM PRACÊDAM PRACÊDAM PRACÊDAM PRACÊDAM PRACÊ
Poszukiwana jest Pani do sprzątania

od poniedziałku do piątku
1,5-2 godziny dziennie

TTTTTel. 601 799 959el. 601 799 959el. 601 799 959el. 601 799 959el. 601 799 959

Pilnie poszukiwani pracownicy -
malowanie hal produkcyjnych.

Warunek konieczny: prawo jazdy kat. B,
oprócz tego gotowoœæ do pracy,

dyspozycyjnoœæ.
Kontakt: 730 564 312Kontakt: 730 564 312Kontakt: 730 564 312Kontakt: 730 564 312Kontakt: 730 564 312
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POZNAJEMY ZAPOZNAJEMY ZAPOZNAJEMY ZAPOZNAJEMY ZAPOZNAJEMY ZAWODY W SP5!WODY W SP5!WODY W SP5!WODY W SP5!WODY W SP5!
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POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGOPOZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGOPOZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGOPOZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGOPOZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO

Asp. Artur Szałek
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Punkt Opłat.
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp.

Biuro Kredytowe Fines
44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1

tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80

 Sprzedam mieszkanie
67 m2

tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658
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OSI¥GNIÊCIA TANCERZY I WOKALISTÓW
Z MOKIS PYSKOWICE

         
        
        
         

  
        
         

  
         

       
          

    
         

  
      


        
        

 
        

 
        


        
     
          
           
         

  
      
          
        


 

 

    
       
          
        
         

  
         

   
      
       

   
        
     
        
        
        
          
           
        

    
  
  
  
    
       

          
  

        
      
       
         
     
    

ZESPÓ£ SZKÓ£ IM. MARII
KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH
og³asza nabór w roku szkolnym

2018/2019 do:
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Dwaj świetni recytatorzy z SP6:
Mateusz i Dawid
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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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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 3200 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice, ul. Chopina 6, tel. 32 231-32-16
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WYNIKI GŁOSOWANIA W RAMACH PYSKOWICKIEGO
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018
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Modernizacja boiska sportowego
w Dzierżnie

Wsparcie darmowego festiwalu „Niech
cisza milczy”

Zakup i montaż koszy na psie odchody
(15 sztuk) z torebkami oraz koszy

na zwykłe odpady (10 sztuk) + ulotki
informacyjno-edukacyjne







Ilość
poprawnie
oddanych

głosów
Kwota

Nr
zadania

w głosowa-
niu

Nazwa zadanniaLp.

2 75.000,00 zł 655

8 15.000,00 zł 115

5 36.000,00 zł 99

      

Tężnia solankowa wraz z małą architek-
turą w parku przy placu Józefa

Piłsudskiego

Sztuka dla każdego! – wyposażenie
pracowni artystycznej oraz cykl warszta-
tów dla mieszkańców w różnym wieku

Integracja seniorów – doposażenie świetli-
cy osiedlowej, organizacja spotkań, wyjaz-
dów i koncertu dla pyskowickich seniorów

Kino pod chmurką – cykl spotkań z filmem
i bajką w plenerze, zakup sprzętu

i siedzisk, a także licencji filmowych

Zadbajmy o nasze miasto – kosze na psie
nieczystości (25 sztuk) + podajniki na
zestawy higieniczne (torebki i łopatki)

Skwer Pyskowice-Flörsheim. Rewitaliza-
cja placu Poniatowskiego – projekt













Ilość
poprawnie
oddanych

głosów
Kwota

Nr
zadania

w głosowa-
niu

Nazwa zadanniaLp.

3 75.000,00 zł 307

7 25.000,00 zł 150

1 15.000,00 zł 142

6 35.000,00 zł 103

4 30.780,75 zł 35

9 30.000,00 zł 15
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T³umaczenia medyczne, prawnicze i inne

Kursy jêzyka angielskiego dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych

Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4
tel. 668-452-917

www.angielski.pyskowice.biz

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO


