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INFORMACJA URZÊDU STANU CYWILNEGOINFORMACJA URZÊDU STANU CYWILNEGOINFORMACJA URZÊDU STANU CYWILNEGOINFORMACJA URZÊDU STANU CYWILNEGOINFORMACJA URZÊDU STANU CYWILNEGO

          
        
           
        
       
           
         
           
         
    

NOWY GAD¯ET -NOWY GAD¯ET -NOWY GAD¯ET -NOWY GAD¯ET -NOWY GAD¯ET -
D£UGOPIS Z KOÑCÓWK¥D£UGOPIS Z KOÑCÓWK¥D£UGOPIS Z KOÑCÓWK¥D£UGOPIS Z KOÑCÓWK¥D£UGOPIS Z KOÑCÓWK¥

DO EKRANÓW DOTYKOWYCHDO EKRANÓW DOTYKOWYCHDO EKRANÓW DOTYKOWYCHDO EKRANÓW DOTYKOWYCHDO EKRANÓW DOTYKOWYCH



22222 Przegl¹d Pyskowicki  nr 2 (208) Luty 2014

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

InforInforInforInforInformacje burmacje burmacje burmacje burmacje burmistrzamistrzamistrzamistrzamistrza
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
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CA£A PRAWDA O INWESTYCJI -
CENTRUM LOGISTYCZNE ROSSMANN

PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%
Stowarzyszenie

Przyjaciół Chorych
"Hospicjum w Pyskowicach"

KRS 0000231167KRS 0000231167KRS 0000231167KRS 0000231167KRS 0000231167
ING Bank Śląski S.A,

oddz. Pyskowice
nr 84105012851000009070504643
www.hospicjumpyskowice.pl

"Mam na imię Grzesiu. Mam 10 lat,
mieszkam w Pyskowicach. Mój świat jest
światem pełnym możliwości. Sam niewie-
le mogę, jestem zdany na rodzinę i in-
nych troskliwych, bezinteresownych ludzi.
Widzę ich wokół siebie, każdy jest nie-
powtarzalną szansą dla mnie na powrót
do zdrowia. Dlatego nie boję się, wierzę,
że skoro jest Was tylu będzie dobrze".

Grzesiu pierwsze miesiące życia spę-
dził w szpitalu walcząc o życie. W wie-
ku 5 miesięcy został przez nas adopto-
wany. Choruje na Mózgowe Porażenie
Dziecięce czterokończynowe spastycz-
ne oraz padaczkę. Wymaga intensyw-
nej rehabilitacji ruchowej, logopedycz-
nej oraz stymulacji całego ciała. Jako
rodzice adopcyjni nie otrzymujemy po-
mocy od instytucji państwowych, a re-
habilitacja Grzesia jest bardzo droga.

Przeka¿ 1% podatku Grzesiowi:

KRS 0000037904KRS 0000037904KRS 0000037904KRS 0000037904KRS 0000037904
dopisek 4542 Bednarek Grzegorz
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ZOSTAW 1% W PYSKOWICACH
   

1% PODA1% PODA1% PODA1% PODA1% PODATKU DLATKU DLATKU DLATKU DLATKU DLA GRZESIA GRZESIA GRZESIA GRZESIA GRZESIA
BEDNARKABEDNARKABEDNARKABEDNARKABEDNARKA
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WYSTWYSTWYSTWYSTWYSTAAAAAWIENNICZAWIENNICZAWIENNICZAWIENNICZAWIENNICZA

W GALERII PODCIEÑW GALERII PODCIEÑW GALERII PODCIEÑW GALERII PODCIEÑW GALERII PODCIEÑ

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

"BIBLIOFERIE""BIBLIOFERIE""BIBLIOFERIE""BIBLIOFERIE""BIBLIOFERIE"
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UCZNIOWIE DLA KLIMAUCZNIOWIE DLA KLIMAUCZNIOWIE DLA KLIMAUCZNIOWIE DLA KLIMAUCZNIOWIE DLA KLIMATUTUTUTUTU

       
        
          
      

         
          
        
       
        
           
            
         
           
           
            
          
           

         
          
     

           
      
           
        


SPOTKANIA FILATELISTYCZNE
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PYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORTTTTT

 

PI£KA NO¯NA

         
  

          
        
          
         
          
          
   

        
     

       

Lp. Nazwa BramkiP.R.

Rekord Bielsko-Bia³a 13 33 57:24
Pogoñ '04 Szczecin 13 31 49:32
Wis³a Krakbet Kraków 14 30 76:37
FT Gatta Active Zduñska Wola 14 27 42:38
Clearex Chorzów 14 21 47:43
AZS Uniwersytet Gdañski Gdañsk 14 21 38:39
Euromaster Chrobry G³ogów 14 18 40:42
GAF Jasna Gliwice 14 17 42:51
Red Devils FC Chojnice 14 16 41:45
Remedium Pyskowice 14 13 34:46
AZS Uniwersytet Œl¹ski Katowice 14 6 30:65
GKS Tychy 14 3 41:75

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FUTSAL

         
     

        
             
          
         
            
    

          
         

  
          

   
  

M.Lp. Nazwa P.R.Z.Pkt.

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

2
4
1
2
5
6
5
7
5
8
8
7
7
7
10
9

3
2
8
8
4
3
5
3
6
2
2
4
5
7
3
5

11
10
7
6
7
7
6
6
5
6
6
5
4
2
3
2

36
32
29
26
25
24
23
21
21
20
20
19
17
13
12
11

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

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

        
         
   

           
          
         
         
         
           
         
          
     

 

£UCZNICY NA RZECZ WOŒP

            
       
         
      
       
       
          
         
        
          
        
       
       
        
  

        


"3 GODZINY DLA SZTUKI""3 GODZINY DLA SZTUKI""3 GODZINY DLA SZTUKI""3 GODZINY DLA SZTUKI""3 GODZINY DLA SZTUKI"
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WSPOMNIENIA Z FERII 2014WSPOMNIENIA Z FERII 2014WSPOMNIENIA Z FERII 2014WSPOMNIENIA Z FERII 2014WSPOMNIENIA Z FERII 2014

       
        
      
        
         
   

        
        
       
          
       
    

         
          
    

       
         
           
         

       
        
  

       
       
   

    
      

        
 

   
   
   


 

 
     

   

"KONOPNICKA""KONOPNICKA""KONOPNICKA""KONOPNICKA""KONOPNICKA"
NIE ZNOSI PRÓ¯NINIE ZNOSI PRÓ¯NINIE ZNOSI PRÓ¯NINIE ZNOSI PRÓ¯NINIE ZNOSI PRÓ¯NI
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ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 20 ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 20 ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 20 ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 20 ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 20 iiiii 184 184 184 184 184
(PYSKOWICE-BYTOM; BYTOM-PYSKOWICE)(PYSKOWICE-BYTOM; BYTOM-PYSKOWICE)(PYSKOWICE-BYTOM; BYTOM-PYSKOWICE)(PYSKOWICE-BYTOM; BYTOM-PYSKOWICE)(PYSKOWICE-BYTOM; BYTOM-PYSKOWICE)

184 PYSKOWICE - BYTPYSKOWICE - BYTPYSKOWICE - BYTPYSKOWICE - BYTPYSKOWICE - BYTOMOMOMOMOM 184 BYTBYTBYTBYTBYTOM - PYSKOWICEOM - PYSKOWICEOM - PYSKOWICEOM - PYSKOWICEOM - PYSKOWICE
Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek: Bytom Dworzec PKP
Kierunek: Pyskowice Plac Wyszyñskiego

Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek: Pyskowice Plac Wyszyñskiego
Kierunek: Bytom Dworzec PKP

Robocze

700 900 1600 1805

Rozkład obowiązujący od 2010-09-01

Legenda:

00  Kurs wykonywany pojazdem niskopodłogowym.

Na linii obowiązuje wsiadanie pierwszymi drzwiami.
Proszę okazać kierowcy ważny bilet (lub dokument
uprawniający do przejazdu).

Robocze

758 1013 1658 1913

Rozkład obowiązujący od 2010-09-01

Legenda:

00  Kurs wykonywany pojazdem niskopodłogowym.

Na linii obowiązuje wsiadanie pierwszymi drzwiami. Pro-
szę okazać kierowcy ważny bilet (lub dokument upraw-
niający do przejazdu).

20 PYSKOWICE - BYTPYSKOWICE - BYTPYSKOWICE - BYTPYSKOWICE - BYTPYSKOWICE - BYTOMOMOMOMOM 20 BYTBYTBYTBYTBYTOM - PYSKOWICEOM - PYSKOWICEOM - PYSKOWICEOM - PYSKOWICEOM - PYSKOWICE
Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek: Bytom Dworzec PKP
Kierunek: Pyskowice Szpitalna

Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek: Pyskowice Szpitalna
Kierunek: Bytom Dworzec PKP

Dni robocze

427 508Y38 608Y38Y 718Y 821Z38Y 938Y 1038Y 1137X 1237X 1337X 1437X

1508Y53Y 1638Y 1738Y 1838 1938 2038 2138 2238Y 2336Z

Dni wolne

427 538 638 738 838 938 1038 1138 1238 1438 1638 1838 2048 2236Z

Sylwester

427 538 638 738 838 938 1038 1138 1238 1438 1638 1838

Wigilia Bożego Narodzenia

427 538 638 738 838 938 1038 1138 1238 1438 1638

Rozkład obowiązujący od 2010-12-01

Legenda:
00 Kurs wykonywany pojazdem niskopodłogowym.
Z Kurs przez: Boniowice Konary n/ż » Wieszowa Ko-

ściół » Wieszowa Kościuszki » Wieszowa Szkoła "
Wieszowa Bytomska n/ż » Wieszowa Stacja Paliw »
Rokitnica Andersa " Rokitnica Pomorska " Rokitnica
Pętla

Y Kurs przez: Kamieniec Szkoła
X Kurs przez: Pyskowice Osiedle » Kamieniec Szkoła

Dni robocze

344Z 410Z20Y50 520Y 600Y30X 720Y 820Y 920Y 1020Y 1120Y 1220Y

1320Y50Y 1435Y 1520Y 1620Y 1720 1820 1920 2020Y 2120 2220

Dni wolne

344Z 425 525 625 725 810 910 1010 1110 1310 1510 1710 1940 2125

Sylwester

344Z 425 525 625 725 810 910 1010 1110 1310 1510 1710 1940

Wigilia Bożego Narodzenia

344Z 425 525 625 725 810 910 1010 1110 1310 1510 1710

Rozkład obowiązujący od 2010-12-01

Legenda:
00  Kurs wykonywany pojazdem niskopodłogowym.
Z Kurs przez: Rokitnica Pomorska » Rokitnica Ander-

sa » Wieszowa Stacja Paliw » Wieszowa Bytomska
n/ż » Wieszowa Szkoła » Wieszowa Kościuszki »
Wieszowa Kościół » Boniowice Konary n/ż

Y Kurs przez: Kamieniec Szkoła » Boniowice Skrzy-
żowanie

X Kurs przez: Kamieniec Szkoła » Boniowice Skrzy-
żowanie » Pyskowice Osiedle
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Usługi geodezyjne:
- mapy do celów projektowych
- tyczenia budynków
- pomiary powykonawcze
- podziały nieruchomości
- wznowienia granic i inne

GEOCENTRUM
tel. 793-595-431

biuro@geocentrum.org

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA

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

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

XV WXV WXV WXV WXV WOJEWÓDZKI PRZEGL¥DOJEWÓDZKI PRZEGL¥DOJEWÓDZKI PRZEGL¥DOJEWÓDZKI PRZEGL¥DOJEWÓDZKI PRZEGL¥D
ZESPO£ÓW SZOPKZESPO£ÓW SZOPKZESPO£ÓW SZOPKZESPO£ÓW SZOPKZESPO£ÓW SZOPKOOOOOWYCHWYCHWYCHWYCHWYCH
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DZIA£ALNOŒÆ WYSTDZIA£ALNOŒÆ WYSTDZIA£ALNOŒÆ WYSTDZIA£ALNOŒÆ WYSTDZIA£ALNOŒÆ WYSTAAAAAWIENNICZAWIENNICZAWIENNICZAWIENNICZAWIENNICZA
W MUZEUM MIEJSKIMW MUZEUM MIEJSKIMW MUZEUM MIEJSKIMW MUZEUM MIEJSKIMW MUZEUM MIEJSKIM

          
         
          
      
    

       
         
        
      

        
       

         
       
          
        
          
          
         

SZKO£ASZKO£ASZKO£ASZKO£ASZKO£A PODST PODST PODST PODST PODSTAAAAAWOWWOWWOWWOWWOWAAAAA NR 6 NR 6 NR 6 NR 6 NR 6
- W DNIACH 20 MARZEC - 3 KWIECIEÑ -- W DNIACH 20 MARZEC - 3 KWIECIEÑ -- W DNIACH 20 MARZEC - 3 KWIECIEÑ -- W DNIACH 20 MARZEC - 3 KWIECIEÑ -- W DNIACH 20 MARZEC - 3 KWIECIEÑ -

ORGANIZUJEORGANIZUJEORGANIZUJEORGANIZUJEORGANIZUJE
ZBIÓRKÊ ELEKTROŒMIECIZBIÓRKÊ ELEKTROŒMIECIZBIÓRKÊ ELEKTROŒMIECIZBIÓRKÊ ELEKTROŒMIECIZBIÓRKÊ ELEKTROŒMIECI

ZGODNIE Z ZA£O¯ENIAMI OGÓLNOPOLSKIEJZGODNIE Z ZA£O¯ENIAMI OGÓLNOPOLSKIEJZGODNIE Z ZA£O¯ENIAMI OGÓLNOPOLSKIEJZGODNIE Z ZA£O¯ENIAMI OGÓLNOPOLSKIEJZGODNIE Z ZA£O¯ENIAMI OGÓLNOPOLSKIEJ
KAMPKAMPKAMPKAMPKAMPANII EKOLOGICNEJANII EKOLOGICNEJANII EKOLOGICNEJANII EKOLOGICNEJANII EKOLOGICNEJ

Pozb¹dŸmy siê zu¿ytego sprzêtu AGD, który zalegaPozb¹dŸmy siê zu¿ytego sprzêtu AGD, który zalegaPozb¹dŸmy siê zu¿ytego sprzêtu AGD, który zalegaPozb¹dŸmy siê zu¿ytego sprzêtu AGD, który zalegaPozb¹dŸmy siê zu¿ytego sprzêtu AGD, który zalega
nasze pawlacze, komórki, piwnice i strychy!nasze pawlacze, komórki, piwnice i strychy!nasze pawlacze, komórki, piwnice i strychy!nasze pawlacze, komórki, piwnice i strychy!nasze pawlacze, komórki, piwnice i strychy!

PODSUMOWPODSUMOWPODSUMOWPODSUMOWPODSUMOWANIE KONKURSOWEANIE KONKURSOWEANIE KONKURSOWEANIE KONKURSOWEANIE KONKURSOWE
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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


