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W PYSKOWICACHW PYSKOWICACHW PYSKOWICACHW PYSKOWICACHW PYSKOWICACH

Serdecznie zapraszamy na koncert z okazji Dnia Mat-
ki w wykonaniu młodzieżowej scholi Cantamus
Domino oraz dziecięcej grupy NicWielkiego. Koncert
odbędzie się w kościele św. Mikołaja w niedzielę 27.05
o godz. 17.00.

To pierwsza okazja by zobaczyć i wysłuchać kon-
certu wykonanego wspólnie przez naszą młodzieżową
i dziecięcą scholę.

KONCERT
NA DZIEÑ MATKI
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PAMIÊTAJ I TY MO¯ESZ URATOWAÆ KOMUŒ ¯YCIE
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WIELKANOC NA SZKOLNEJ SCENIEWIELKANOC NA SZKOLNEJ SCENIEWIELKANOC NA SZKOLNEJ SCENIEWIELKANOC NA SZKOLNEJ SCENIEWIELKANOC NA SZKOLNEJ SCENIE
I miejsce w X Regionalnym Przeglądzie Inscenizacji Wielkanocnych
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BUDUJ¥ SWOJ¥ DROGÊ DO SUKCESU...

      
      
    
         
     

       
    
    
       
       
     

 

          
          
      
         
            
         
             
        
         
       
  

       
           
     

               
              
             


          

     
   

 

"W STRONÊ MOCY..."
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Sprzedam
działkę inwestycyjną 1,7 ha, korzystna

lokalizacja w Pyskowicach
przy DK Opole - Bytom.

Tel 509 50 66 88

Sklep "Wszystko po 4 z³ote i nie tylko"Sklep "Wszystko po 4 z³ote i nie tylko"Sklep "Wszystko po 4 z³ote i nie tylko"Sklep "Wszystko po 4 z³ote i nie tylko"Sklep "Wszystko po 4 z³ote i nie tylko"
zostaje przeniesiony z ul. Wzostaje przeniesiony z ul. Wzostaje przeniesiony z ul. Wzostaje przeniesiony z ul. Wzostaje przeniesiony z ul. Wyszyñskiego 9yszyñskiego 9yszyñskiego 9yszyñskiego 9yszyñskiego 9

na ul. Rynek 16.na ul. Rynek 16.na ul. Rynek 16.na ul. Rynek 16.na ul. Rynek 16.
Otwarcie 30.05.2012 rOtwarcie 30.05.2012 rOtwarcie 30.05.2012 rOtwarcie 30.05.2012 rOtwarcie 30.05.2012 r. godz. 10.00.. godz. 10.00.. godz. 10.00.. godz. 10.00.. godz. 10.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMYSERDECZNIE ZAPRASZAMYSERDECZNIE ZAPRASZAMYSERDECZNIE ZAPRASZAMYSERDECZNIE ZAPRASZAMY

Sprzedam
garaż własnościowy, murowany,

ul. Strzelców Bytomskich przy targu

tel. 605 295 853tel. 605 295 853tel. 605 295 853tel. 605 295 853tel. 605 295 853

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

ZAZAZAZAZATRUDNIÊTRUDNIÊTRUDNIÊTRUDNIÊTRUDNIÊ
FRYZJERKÊFRYZJERKÊFRYZJERKÊFRYZJERKÊFRYZJERKÊ

kkkkkom. 510-119-525om. 510-119-525om. 510-119-525om. 510-119-525om. 510-119-525

Zarz¹d TZarz¹d TZarz¹d TZarz¹d TZarz¹d Towarzystwa PrzyjaŸniowarzystwa PrzyjaŸniowarzystwa PrzyjaŸniowarzystwa PrzyjaŸniowarzystwa PrzyjaŸni
Pyskowic i FlörsheimPyskowic i FlörsheimPyskowic i FlörsheimPyskowic i FlörsheimPyskowic i Flörsheim

zaprasza cz³onków stowarzyszenia oraz osoby
zainteresowane wspó³prac¹ i miastem partner-
skim Flörsheim na zebranie w dn. 20.06.2012 r.
o godz. 17.00 do biblioteki w Zespole Szkó³
im. Marii Konopnickiej.

XII POWIATOWY KONKURSXII POWIATOWY KONKURSXII POWIATOWY KONKURSXII POWIATOWY KONKURSXII POWIATOWY KONKURS
ORTOGRAFICZNYORTOGRAFICZNYORTOGRAFICZNYORTOGRAFICZNYORTOGRAFICZNY

         
        
         
    

          
        

      
      
   

 

        
       
          
       

        
        
           
        
         
         
         
            
         
  

        
         
     



NIETYPOWNIETYPOWNIETYPOWNIETYPOWNIETYPOWAAAAA
LEKCJA HISTORIILEKCJA HISTORIILEKCJA HISTORIILEKCJA HISTORIILEKCJA HISTORII

W SP NR 6W SP NR 6W SP NR 6W SP NR 6W SP NR 6
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LLLLLOKAL DO WYNAJÊCIAOKAL DO WYNAJÊCIAOKAL DO WYNAJÊCIAOKAL DO WYNAJÊCIAOKAL DO WYNAJÊCIA
Wynajmę lokal 20 m2 (po remoncie)
na I piętrze w centrum Pyskowic
z przeznaczeniem na działalność

gospodarczą.
Wiadomość pod nr tel. 32/233-84-76

lub 607-148-163
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NABÓR DO SZKÓ£KI PI£KARSKIEJ

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, prze-
redagowañ 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
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Czarni Pyskowice blisko awansu do "okręgówki"!
        

         
       

          
         
          
        
            
        
         
    

  
          


           

 
          

   
          

     
         

         
    

     
       
      
       

 

ZAZAZAZAZAWODYWODYWODYWODYWODY ROWEROWE MTB ROWEROWE MTB ROWEROWE MTB ROWEROWE MTB ROWEROWE MTB

   
     
        
     
      
   

   
     
        
      
     
  

  
  
    
   
    
    
  

    
    


  
   
   
   

  
     
   
    
   
   
    
  

  
   
   

 

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

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

Pani lek. med. Dorocie Zarańskiej
Zastępcy Ordynatora Oddziału

Chorób Wewnętrznych
wyrazy najszczerszego współczucia

i żalu z powodu śmierci Ojca
składa Dyrekcja Szpitala Powiatowego

w Pyskowicach

KONDOLENCJEKONDOLENCJEKONDOLENCJEKONDOLENCJEKONDOLENCJE
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DROGA DO ELDORADODROGA DO ELDORADODROGA DO ELDORADODROGA DO ELDORADODROGA DO ELDORADO
    

      
    
 

    
     
      
    
    
    
     
       
      
     
    
     
     
   

    
     

   
     
    
     

   
     
     
    
    
   
     
    
    
 

Pan Ireneusz Borowski, właściciel firmy Eldorado, menager handlowy w firmie RABAT 1 i RABAT 2

Artykuł sponsorowany
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