
750 LAT PYSKOWIC
Egzemplarz bezpłatnyPAZDZIERNIK 2010  Nr 10 (168)

    
        
      
     
    
        
       
      
      
    

       
    

     
      
    
       
     
    
    
     
   
        
       
     
      
      
      
      
       
     
    
     

     
    
     
     

           
     
         
        
        
         
        
        
        
      
         
     

       
            
             
           
         
         
            
          
          

    
 

      
     
      
      
    
     
     

     
        
       
      
       
   

 

NAGRODA IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO
DLA URZÊDU MIEJSKIEGO W PYSKOWICACH
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
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SUPERNIANIA W OŒRODKU POMOCY SPO£ECZNEJ
W PYSKOWICACH

GDY BY£EM CH£OPCEM,GDY BY£EM CH£OPCEM,GDY BY£EM CH£OPCEM,GDY BY£EM CH£OPCEM,GDY BY£EM CH£OPCEM,
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"EMOCJE J"EMOCJE J"EMOCJE J"EMOCJE J"EMOCJE JAK NA EURAK NA EURAK NA EURAK NA EURAK NA EURO!"O!"O!"O!"O!"

SPRZ¥TANIE
DOMÓW I BIUR

664 466 403

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498
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HISTORIA PEWNEGO MUNDURU…
     
       
      
        
       
      
       


      
      
     
     

    
        
      
       
        
      
 

      
    
        
       
     
       

 

       
      
      

   
   

    
      

     
       

   
  

     


      
   

 

           
           
         
     

        
      

       
         
         
       
         
       
          
        
        

 

EUROPEJSKIE DNI PTEUROPEJSKIE DNI PTEUROPEJSKIE DNI PTEUROPEJSKIE DNI PTEUROPEJSKIE DNI PTAKÓW 2010AKÓW 2010AKÓW 2010AKÓW 2010AKÓW 2010

Na zdjêciu Józef D³u¿ak
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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

V EDYCJA MISTRZOSTW
S£U¯B MUNDUROWYCH
POWIATU GLIWICKEGO

W FUTSALU

BIEG JESIENI 2010

        
       
       
       
  

       
       
       
     

        
       
        
   

        
         
       
      

         
       

        
        

 

          
         
 

         
       
          
        
         
         


         
          
       
        
            
         
       
    


 

SZÓSTKOWE "PÊDZIWIATRY"
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Z TAÑCEM, ŒPIEWEM I ZABAW¥ - JUBILEUSZOWE 25 LAT ¯YCIA
PRZEDSZKOLA NR 5 W PYSKOWICACH

       
       
      
       
        
        
          
       
          
  

       
     
        
          
       
         

Podziêkowanie
Dyrektor Przedszkola nr 5 w Pyskowi-

cach i Rada Pedagogiczna serdecznie
dziêkuj¹ ca³ej Radzie Rodziców i wszyst-
kim Rodzicom oraz osobom, które przy-
czyni³y siê do uœwietnienia obchodów
25-lecia naszego przedszkola.

          
           
         
           
         
         
        
         
             
       
         
         
  

       
       
         
     



NOWY RADIOWÓZ STRA¯Y MIEJSKIEJNOWY RADIOWÓZ STRA¯Y MIEJSKIEJNOWY RADIOWÓZ STRA¯Y MIEJSKIEJNOWY RADIOWÓZ STRA¯Y MIEJSKIEJNOWY RADIOWÓZ STRA¯Y MIEJSKIEJ
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PI£KA NO¯NA

       
       
           
           
   

        
        
         
        
        
        
        
        

Tabela A klasy

PYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORTTTTT

M
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M
ie

js
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ra

¿k
i

R
.W
.
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nk
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Bi
l.

1. KS 94 Rachowice 10 24 8 0 2 33 - 15 +18

2. MKSR CZARNI PYSKOWICE 11 21 6 3 2 26 - 15 +11

3. Wilki Wilcza 11 19 6 1 4 20 - 15 +5

4. Orze³ Stanica 11 17 5 2 4 27 - 23 +4

5. Przysz³oœæ II Ciochowice 11 17 5 2 4 22 - 22 0

6. Gazobudowa II Zabrze 10 16 5 1 4 22 - 20 +2

7. Spo³em Zabrze 11 16 4 4 3 20 - 19 +1

8. Gwiazda Chudów 11 16 5 1 5 18 - 20 -2

9. Zamkowiec Toszek 10 15 4 3 3 20 - 15 +5

10. Amator Rudziniec 11 15 4 3 4 18 - 19 -1

11. Jednoœæ 32 Przyszowice 11 15 4 3 4 17 - 20 -3

12. LKS 35 Giera³towice 11 14 4 2 5 16 - 18 -2

13. M³odoœæ Rudno 11 14 4 2 5 18 - 21 -3

14. KPN Soœnica Gliwice 11 12 3 3 5 22 - 31 -9

15. Sokó³ £any Wielkie 10 6 1 3 6 16 - 26 -10

16. Ruch Koz³ów 11 4 1 1 9 19 - 35 -16

FUTSAL

 
        

           
         

         
       
        
        

Tabela I ligi futsalu

1. KS MARWIT Toruñ 4 10 3-1-0 14-4 10

2. INPULS ALPOL Siemianowice 4 9 3-0-1 20-9 11

3. KS Gniezno 4 9 3-0-1 15-10 5

4. MARIOSS GAZOWNIK Wawelno 3 6 2-0-1 16-10 6

5. GATTA ACTIVE TEAM Zduñska Wola 4 6 2-0-2 17-15 2

6. AZS UG Gdañsk 4 6 2-0-2 12-12 0

7. MAREX Chorzów 3 6 2-0-1 16-19 -3

8. AUTO COMPLEX Przodkowo 3 6 2-0-1 11-17 -6

9. TANGO GAF NOVA Gliwice 3 4 1-1-1 15-7 8

10. REMEDIUM Pyskowice 4 3 1-0-3 11-17 -6

11. MOKS S³ONECZNY STOK Bia³ystok 4 3 1-0-3 9-20 -11

12. AZS UŒ Katowice 3 0 0-0-3 7-12 -5

13. BABYLON Siemianowice Œl¹sk 3 0 0-0-3 9-20 -11

 
          

         
           
        

 

       
          

    
    
    
     
     
        
     
      
     
      
   
      
      
     
     
      
     
    

 

       
      
        

WYŚCIG KOLARSKI MTB
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MYJÊ OKNA
-DOBRA CENA!!!

795 589 247

PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK
664 466 403

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

ZAMIENIÊ
w³asnoœciowe, 4 pokoje, 70 m2,

2 balkony, ogródek, CO, na jednopokojowe,
CO, nie stare Pyskowice

32 233 82 79, 692 146 552

       
          
       
     
       
      

    

      
         
     

      
      
    

    
     
      
   

 ul. Traugutta 46-48
        

    

 Al. 1-go Maja 2
      

 ul. Wojska Polskiego 25
      

 ul. Paderewskiego 2
      

 ul. Paderewskiego 3
      

 ul. Drzyma³y 6
      

 ul. Lompy 5
      

 ul. Szopena Boczna 1
      

 ul. D¹browskiego 5
      

 ul. Paderewskiego 14
      

 ul. Paderewskiego 7
      

 Al. 1-go Maja 1
      

 ul. Strzelców Bytomskich 22
      

 ul. Wieczorka 34 AB
      

 ul. Armii Krajowej 13,13a
        

     

 ul. Wieczorka 1
      

 ul. Wojska Polskiego 17
      

 ul. Wojska Polskiego 15
      

 ul. Matejki 4
      

 Pl. Pi³sudskiego 1 - ul. Strzelców
Bytomskich 14

         
      

 ul. Matejki 2
      

 ul. Drzyma³y 1
      
     

      
      
   

ZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZBIÓRKA
ZU¯YTEGO SPRZÊTU

ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO

 


 


 


 


 




     
   

    


     
 

    
 

     
    

   
  

   

     
  
   
   
   
    
    
   
     
    
    
     
     
   

  
     
      
    
      
   
    
   
     
  
    
   
      
    



   


 



ZOSTAÑZOSTAÑZOSTAÑZOSTAÑZOSTAÑ
WWWWWOLOLOLOLOLONTARIUSZEMONTARIUSZEMONTARIUSZEMONTARIUSZEMONTARIUSZEM

SZLACHETNEJSZLACHETNEJSZLACHETNEJSZLACHETNEJSZLACHETNEJ
PPPPPACZKIACZKIACZKIACZKIACZKI
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Szpital Powiatowy
ul. Szpitalna 2, Pyskowice

Ulice: Brzozowa, Czerwionka, Kolonia Pyskowicka, Kwiatowa, Lipowa, Magazynowa, M³yñska, Nad Kana-
³em, Nad Wod¹, Ogrodowa, Piaskowa, Poddêbie, Polna, Genera³a Sikorskiego nr: od 43 do 91 nieparzyste,
nr od 48 do 92 parzyste, Œluza, Wiejska, Wiktorii, Wolnoœci nr od 1 do 3.

Ulice: Czechowicka, Czeremchy, Czereœniowa, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa,
Koœciuszki, Krokusów , Moniuszki, Orzechowa, Oœwiêcimska, Platanowa, Ró¿ana nr:15 i od nr 17 do koñca,
S³owackiego, Szczêœæ Bo¿e, Traugutta od nr 100 do koñca, Wierzbowa, Wiœniowa, Wolnoœci od nr 4 do
koñca, Zielona nr: 15 , od nr 17 do nr 28, Plac ¯wirki i Wigury.

Ulice: Astrów, Czy¿yków, Kosów, Nasienna, Ró¿ana od nr 1 do 14 i nr 16, Genera³a Sikorskiego od nr 1 do
41 nieparzyste, Szkolna, Traugutta od nr 1 do 99, Zielona od nr 1 do 14 i nr 16.

Ulice: Armii Krajowej od nr 2 do 22 parzyste, Gliwicka, Górnicza, Hutnicza, Koœcielna, Nad £¹kami,
Powstañców Œl¹skich, Rynek, Rzeczna, Sienkiewicza od nr 27do nr 35 nieparzyste, od nr 20 do 34 parzyste,
Genera³a Sikorskiego od nr 2 do 46 parzyste, Kardyna³a Wyszyñskiego, Zaolszany.

Ulice: Armii Krajowej od nr 1 do 23 nieparzyste, od nr 28 do koñca, Ksiêdza Boñczyka, Cmentarna, Czapli,
Go³êbia, Kormoranów, Mewy, Karola Miarki, Plac Karola Miarki, Mickiewicza, Pliszki, Poniatowskiego, Plac
Poniatowskiego, Przepiórki, Pustu³ki, Sienkiewicza od nr 1 do 25 nieparzyste, od nr 2 do 18 parzyste,
Sikorki, S³owików, Sowia, Toszecka, Tylna.

D¹browskiego nr: 1, 3, 5, Ligonia, Poznañska, Strzelców Bytomskich nr: 5, 7, 22, 24, Szpitalna od nr 1 do
nr 5, nr 7, Targowa, Wielowiejska

Ulice: Braci Pisko, D¹browskiego 2, Wojska Polskiego nr 25, nr od 42 do 60.

Ulice: Dworcowa, Szpitalna nr 8, od nr 13 do 27, Wojska Polskiego od nr 17 do nr 21

Ulice: Aleja 1Maja nr 1, Kopernika, Krótka, Mozarta, Strzelców Bytomskich od nr 12 do nr 20 parzyste,
Plac Pi³sudskiego, Szopena Boczna nr 2, Szpitalna 6.

Ulice: Aleja 1 Maja 2, Paderewskiego nr: 9, 13, 14, 16, Szopena nr: 1, 3, 5, 7, Szopena Boczna 1, Wojska
Polskiego nr: 13, 15.

Ulice: Drzyma³y od nr 1 do 4, Drzyma³y Boczna, Kochanowskiego nr:1, 2, 4, Paderewskiego nr: 1, 3, 7,
Strzelców Bytomskich nr: 2, 3A, 4, 6, 8, 10, Szopena nr: 2, 4, Wyzwolenia 1, Wyzwolenia Boczna.

Ulice: Drzyma³y nr: 5, 6, Kochanowskiego nr 6, Paderewskiego nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, Szopena nr 6, Wojska
Polskiego nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Ulice: Lompy, Matejki nr 2, 4, Wieczorka nr 1,Wojska Polskiego nr 2, 2A, 2B, 4, Wyzwolenia od nr 2 do
koñca.

Ulice: Konopnickiej, Matejki nr: 1, 3, 5, Matejki Boczna, Orzeszkowej, Szopena nr: 8, 10, Wojska Polskiego
nr: 6, 8.

Ulice: Stefana Batorego, Królowej Bony, Boles³awa Chrobrego, Królowej Jadwigi, Anny Jagiellonki, W³ady-
s³awa £okietka, Królowej Marysieñki, Mieszka I, W³adys³awa Jagie³³y, Aleja Jana Paw³a II, Jana III Sobie-
skiego, Zygmunta Starego, Szopena nr 11,12, Wieczorka 1A i od nr 2 do koñca, Kazimierza Wielkiego.

Szpital Powiatowy w Pyskowicach

Przedszkole Nr 1
Pyskowice, ul. Oœwiêcimska 28

Zespó³ Szkó³, ul. Szkolna 2, Pyskowice

Ratusz
Rynek 1, Pyskowice

Szko³a Podstawowa Nr 4
ul.  Wojska Polskiego 23
Pyskowice

Miejska Biblioteka Publiczna, Pl. Pi³sudskiego 1,
Pyskowice LOKAL PRZYSTOSOWANY DLA
OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH

Gimnazjum Nr 1
ul. Strzelców Bytomskich 1
Pyskowice

Œwietlica Osiedlowa
ul. Wojska Polskiego 3, Pyskowice
LOKAL PRZYSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPE£-
NOSPRAWNYCH

Przedszkole Miejskie Nr 5
ul. Szopena 9A, Pyskowice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE
Z DNIA 14 PAZDZIERNIKA 2010 R.
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OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA  MIASTA  PYSKOWICE
Z DNIA 30 WRZEŒNIA 2010 R.
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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. (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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NOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIE

Dawid Szopa
syn Agnieszki i Grzegorza

ur. 7.09.10 r.; 4000 g 55 cm

Judyta Kosak
córka Anny i Dawida

ur. 6.09.10 r.; 4090 g 60 cm

Bart³omiej Malcherczyk
syn Beaty i Paw³a

ur. 6.09.10 r.; 3590 g 55 cm

Jessika Nocoñ
córka Iwony i Andrzeja

ur. 29.08.10 r.; 2790 g 53 cm

Igor Rachtan
syn Ewy i Wojciecha

ur. 7.09.10 r.; 3720 g 55 cm

Blanka Dreja
córka Katarzyny i Zbigniewa
ur. 6.09.10 r.; 3790 g 54 cm

Patryk Ziebura
syn Marioli i Piotra

ur. 31.08.10 r.; 2900 g 55 cm

Zuzanna Paj¹k
córka Rus³any i Andrzeja

ur.  29.08.10 r.; 2830 g 50 cm

Piotr Gracza
syn Wioletty i Krzysztofa

ur. 30.08.10 r. 2700 g 51 cm

Karolina Ciszowska
córka Katarzyny i Dawida

ur.  29.08.10 r.; 3760 g 54 cm


