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POWSZECNY SPIS ROLNY 2010
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ZATOKA PARKINGOWA
PRZY ULICY WIECZORKA

    
    
     
   
    
   
   
     
    
    
   
   
    
     

     
    
   
     
    
     
   
    
    
    
     
    

   
   

ROZSTRZYGNIÊCIE KONKURSU
NA NAJ£ADNIEJSZY BALKON,

OKNO, OGRÓDEK
     
     
    
     
    
    
   
     
   
  

   
    
   
    


  
     
    
    
    
     

   
   
    
     
     
    
   

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336
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30-LECIE SOLIDARNOŒCI
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Foto: £ukasz Zawada PAP
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wydzier¿awi czêœæ placu sk³adowego
przy ul. Wiejskiej w Pyskowicach.

Teren ogrodzony, dozorowany 24 godz.
Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ wydzier¿awienia

pomieszczeñ socjalnych.
     TTTTTel. kontaktowy 32 234-06-94el. kontaktowy 32 234-06-94el. kontaktowy 32 234-06-94el. kontaktowy 32 234-06-94el. kontaktowy 32 234-06-94
          E-mail: gpr          E-mail: gpr          E-mail: gpr          E-mail: gpr          E-mail: gprd@bkn.pld@bkn.pld@bkn.pld@bkn.pld@bkn.pl

Gliwickie Przedsiêbiorstwo
Robót Drogowych

w Gliwicach
Sp. z o.o.

    
        
    
     


- poniedzia³ek, wtor- poniedzia³ek, wtor- poniedzia³ek, wtor- poniedzia³ek, wtor- poniedzia³ek, wtorek, œrek, œrek, œrek, œrek, œrodaodaodaodaoda
- od 7.30 do 15.30- od 7.30 do 15.30- od 7.30 do 15.30- od 7.30 do 15.30- od 7.30 do 15.30

- czwar- czwar- czwar- czwar- czwartek - od 7.30 do 17.00tek - od 7.30 do 17.00tek - od 7.30 do 17.00tek - od 7.30 do 17.00tek - od 7.30 do 17.00
- pi¹tek - 7.30 - 14.00- pi¹tek - 7.30 - 14.00- pi¹tek - 7.30 - 14.00- pi¹tek - 7.30 - 14.00- pi¹tek - 7.30 - 14.00



 
  

 

  
   


   

  

CARPE DIEM NA WAKACJACH,
CZYLI JAK TO W GÓRACH BYWA£O

      
     
      
     
       
      
      
    

   
 
 
  
  
 
 
   

         
  
 
         
 
  
 

      
     
    
     
    
    
      
        
      
      
     

         
       
       
      
      
      
         
       
        
      
     
     
       
    
     
       
    

 

ZMIANA GODZIN PRACY
OPS
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NA FESTYNIE U FARORZA

¯ABKI, SARENKI I PSZCZÓ£KI
NA RAJDOWEJ TRASIE
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T£UMACZ PRZYSIÊG£T£UMACZ PRZYSIÊG£T£UMACZ PRZYSIÊG£T£UMACZ PRZYSIÊG£T£UMACZ PRZYSIÊG£YYYYY
JÊZYKA ANGIELSKIEGOJÊZYKA ANGIELSKIEGOJÊZYKA ANGIELSKIEGOJÊZYKA ANGIELSKIEGOJÊZYKA ANGIELSKIEGO

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

"DO TRZECH RAZY SZTUKA…"

         
          
         
         
          
           
         
          
          
         
         
           
          
         
        
        
       
        
          
        
     

         
       

      
       
       
        
        

          
             

 

KONKURS PLASTYCZNY
"PTAKI NASZYCH LASÓW"

HISTORIA PEWNEGO ŒLEDZTWA
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"KRESK¥, S£OWEM I PLAM¥ PYSKOWICE MALOW"KRESK¥, S£OWEM I PLAM¥ PYSKOWICE MALOW"KRESK¥, S£OWEM I PLAM¥ PYSKOWICE MALOW"KRESK¥, S£OWEM I PLAM¥ PYSKOWICE MALOW"KRESK¥, S£OWEM I PLAM¥ PYSKOWICE MALOWANE"ANE"ANE"ANE"ANE"
  
     
    

   
     


    
    
     


 
     
     
     
    
 
     
  
   

 
  

    
   
   
  

  
   

    
  

  
   

   
   
    

    
   
     
    
    

   
   
     
  
    
    
   
   

  
   
   
   

   
  
  

  

AKCJA WOŒP "STOP POWODZIOM"
W PYSKOWICACH

        
       
         
        
       
         
        
       
       
      
        


         
    

       
   

"PYSKOWICE - MOJE MIASTO"- KONKURS"PYSKOWICE - MOJE MIASTO"- KONKURS"PYSKOWICE - MOJE MIASTO"- KONKURS"PYSKOWICE - MOJE MIASTO"- KONKURS"PYSKOWICE - MOJE MIASTO"- KONKURS
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ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA
BURMISTRZABURMISTRZABURMISTRZABURMISTRZABURMISTRZA

SZLACHETNA PACZKA
SZUKA LIDERÓW!

AKCJA SZCZEPIENIA
LISÓW

FESTYN DLA DZIECI I M£ODZIE¯YFESTYN DLA DZIECI I M£ODZIE¯YFESTYN DLA DZIECI I M£ODZIE¯YFESTYN DLA DZIECI I M£ODZIE¯YFESTYN DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y

MYJÊ OKNA
-DOBRA CENA!!!

795 589 247
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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 doko-
nywania skrótów, przeredagowañ i zmiany tytu³ów, nie odpowiada za treœæ reklam,
og³oszeñ i listów. Ka¿dy z autorów bierze odpowiedzialnoœæ za prawdziwoœæ infor-
macji podanych w artyku³ach, informacjach i komunikatach.
Nak³ad 3000 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice,
ul. Chopina 6, tel. 032 231-32-16

Wydawca: GMINA PYSKOWICE.
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3,
44-120 Pyskowice,
tel.: (0-32) 332-60-66; fax. (0-32) 332-60-02;
e-mail: gazetapyskowice.pl

NOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIE

Tomasz Kozio³
syn Ma³gorzaty i Piotra

ur. 10.06.10 r.; 3160 g 55 cm

Adam Miozga
syn Doroty i £ukasza

ur. 30.06.10 r.; 3900 g 55 cm

Bartosz Nowobilski
syn Justyny i Adriana

ur. 22.06.10 r.; 4150g 58 cm

Jakub Michalik
syn Magdaleny i Adriana

ur. 10.06.10 r.; 3040g 53 cm

Magdalena Wilczak
córka Marzeny i Micha³a

ur. 11.06.10 r.; 3070g 52 cm

Zosia Grzesiak
córka Agnieszki i Grzegorza

ur. 23.06.10 r.; 3280 g 56 cm

Malwina Dziubañska
córka Anny i Sebastiana

ur. 26.06.10 r.; 3430 g 51cm

Micha³ Ratajczak
syn Justyny i Tomasza

ur. 9.06.10 r.; 3080 g 54 cm

Paula Pyra
córka Aleksandry i Dariusza
ur. 2.07.10 r.; 3380 g 53 cm

Tomasz Jarz¹bek
syn Gabrieli i Zbigniewa

ur. 30.06.10 r.; 3190 g 54 cm

Rada Miejska, Burmistrz Miasta oraz Miejski Oœrodek Kultury i Sportu
serdecznie zapraszaj¹ na Festyn Lokalny w Dzier¿nie, który odbê-
dzie siê w dniach 14-15 sierpnia br.

PROGRAM:
Sobota, 14 sierpnia br.:

- 15.00 Gry, konkursy i zabawy dla dzieci;
- 17.00 KAMRATY - koncert;
- 19.00 MAGIC OF BONEY M - przeboje coverowe;
- 21.00 JOWISZ - zabawa taneczna z zespo³em;

Niedziela, 15 sierpnia br.
- 15.00 MSZA ŒWIETA przy kapliczce w Dzier¿nie;
- 16.00 "BEZ NAZWY" - biesiada œl¹ska;
- 19.00 MARIUSZ KALAGA - "Co tu jest grane?";
- 21.00 DYSKOTEKA.

FESTYNFESTYNFESTYNFESTYNFESTYN
W DZIER¯NIEW DZIER¯NIEW DZIER¯NIEW DZIER¯NIEW DZIER¯NIE




