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WYBORY SAMORZ¥DOWE 2010WYBORY SAMORZ¥DOWE 2010WYBORY SAMORZ¥DOWE 2010WYBORY SAMORZ¥DOWE 2010WYBORY SAMORZ¥DOWE 2010

   

RAZEM BYÆ, £ADNIEJ ¯YÆ
             

        
           
          
     

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia sk³adamy wszystkim
mieszkañcom Pyskowic serdeczne ¿yczenia radoœci, zdrowia i rodzinnego
ciep³a przy wigilijnym stole, oraz aby nadchodz¹cy Nowy Rok by³ dla
Pañstwa czasem pokoju oraz realizacji osobistych planów i marzeñ.

Rada Miejska, Burmistrz Miasta,
Redakcja "Przegl¹du Pyskowickiego"

           
         
          
         
         
            
            
       
           
          
          
          
        
          
          
           
          
           

          
           
          
         
                

             
          
            
        
             
           
             
             
           
         
         
          
             
       

        
           
          
         
       
           
         
          
            
          

Krystyna NalepkaKrystyna NalepkaKrystyna NalepkaKrystyna NalepkaKrystyna Nalepka

SzopaSzopaSzopaSzopaSzopa
By³a zawsze na stare graty,By³a zawsze na stare graty,By³a zawsze na stare graty,By³a zawsze na stare graty,By³a zawsze na stare graty,
Co podziaæ siê nie mia³y gdzie.Co podziaæ siê nie mia³y gdzie.Co podziaæ siê nie mia³y gdzie.Co podziaæ siê nie mia³y gdzie.Co podziaæ siê nie mia³y gdzie.
By³a samotna, szara, cicha,By³a samotna, szara, cicha,By³a samotna, szara, cicha,By³a samotna, szara, cicha,By³a samotna, szara, cicha,
Podobna do mnie w noce z³e.Podobna do mnie w noce z³e.Podobna do mnie w noce z³e.Podobna do mnie w noce z³e.Podobna do mnie w noce z³e.

Obok œwiat pêdzi³ rozbuchany,Obok œwiat pêdzi³ rozbuchany,Obok œwiat pêdzi³ rozbuchany,Obok œwiat pêdzi³ rozbuchany,Obok œwiat pêdzi³ rozbuchany,
Œwiat bez wartoœci - szklane oko.Œwiat bez wartoœci - szklane oko.Œwiat bez wartoœci - szklane oko.Œwiat bez wartoœci - szklane oko.Œwiat bez wartoœci - szklane oko.
Oœlepia³ blaskiem sztucznych œwiate³,Oœlepia³ blaskiem sztucznych œwiate³,Oœlepia³ blaskiem sztucznych œwiate³,Oœlepia³ blaskiem sztucznych œwiate³,Oœlepia³ blaskiem sztucznych œwiate³,
¯eby nie szukaæ za g³êboko.¯eby nie szukaæ za g³êboko.¯eby nie szukaæ za g³êboko.¯eby nie szukaæ za g³êboko.¯eby nie szukaæ za g³êboko.

Szopa, czekaj¹c, by siê Sta³o,Szopa, czekaj¹c, by siê Sta³o,Szopa, czekaj¹c, by siê Sta³o,Szopa, czekaj¹c, by siê Sta³o,Szopa, czekaj¹c, by siê Sta³o,
Wci¹¿ temu œwiatu zgrzytem by³a,Wci¹¿ temu œwiatu zgrzytem by³a,Wci¹¿ temu œwiatu zgrzytem by³a,Wci¹¿ temu œwiatu zgrzytem by³a,Wci¹¿ temu œwiatu zgrzytem by³a,
A¿ pod jej dachem odtr¹conymA¿ pod jej dachem odtr¹conymA¿ pod jej dachem odtr¹conymA¿ pod jej dachem odtr¹conymA¿ pod jej dachem odtr¹conym
Ciemnoœæ siê w Œwiat³o przemieni³a.Ciemnoœæ siê w Œwiat³o przemieni³a.Ciemnoœæ siê w Œwiat³o przemieni³a.Ciemnoœæ siê w Œwiat³o przemieni³a.Ciemnoœæ siê w Œwiat³o przemieni³a.

Klêcz¹c przed szop¹, wiem na pewno,Klêcz¹c przed szop¹, wiem na pewno,Klêcz¹c przed szop¹, wiem na pewno,Klêcz¹c przed szop¹, wiem na pewno,Klêcz¹c przed szop¹, wiem na pewno,
¯e Ona i ja - to jedno.¯e Ona i ja - to jedno.¯e Ona i ja - to jedno.¯e Ona i ja - to jedno.¯e Ona i ja - to jedno.
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InforInforInforInforInformacje burmacje burmacje burmacje burmacje burmistrzamistrzamistrzamistrzamistrza
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ROK POD ZNAKIEM JUBILEUSZUROK POD ZNAKIEM JUBILEUSZUROK POD ZNAKIEM JUBILEUSZUROK POD ZNAKIEM JUBILEUSZUROK POD ZNAKIEM JUBILEUSZU

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACYINFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACYINFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACYINFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACYINFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY
W URZÊDZIE MIEJSKIM W PYSKOWICACHW URZÊDZIE MIEJSKIM W PYSKOWICACHW URZÊDZIE MIEJSKIM W PYSKOWICACHW URZÊDZIE MIEJSKIM W PYSKOWICACHW URZÊDZIE MIEJSKIM W PYSKOWICACH

Urząd Miejski w Pyskowicach informuje, że w dniu
24 grudnia 2010 r. Urząd będzie nieczynny.

 
     
    
   
      
    
      
     
      
    
      
    
   
    
    
     
    
    
    
       
   
   
    
    


    
      
    
     
     
     
     
   

   
     
    
  
     
     
    
     
     
     
   
    
     
    
    
    
      
   
     
    
     
     
    
     
   

    
   
     
      
      
       
    

     
   
  
      
     
    
   
    
     
   
   
     
   

  
    
     
   
    
   
     
     
    
   
      
    
    
   
      
    
     
    
     
     
   
   

   
     
    
   
      
   
    
     
  
       
   
      
 

    
   
   

      
  
     
     
   
     
  

    
     
   
    
     

  
     
    
   
    
   


      
   
      
   
    
      
     
    
    
     
   
     

      
     
      
   
    


    
      
   
       
       
   
      
    
    
   
    
   

      
  
   
    
   
     
    
     
    
      
    


 

         
          
          
        
    

         
        
         
         
          
      

         
         
         
     

         
       
        
       
            
         
     

        
          
        

PRZYJDZMY,
POMÓ¯MY
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rada Miejska po wyborach
      

      
      
      


      
        
    
      
    
       
     
 

    
      
    
      
     
      
     
    
      
    

     
   

     
    
   
    

     
      
    
  

I. KOMISJA REWIZYJNA
    
  
  
  
  
II. KOMISJA INWESTYCJI I BUDŻETU
    
  
  
  
  
  
  
III. KOMISJA GOSPODARKI KOMUNAL-

NEJ
    
  
  
  
  

IV. KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PO-
RZĄDKU

    
  
  
  
V. KOMISJA RODZINY, ZDROWIA

I SPRAW SPOŁECZNYCH
    
  
  
  
VI. KOMISJA EDUKACJI, KULTURY

I SPORTU
    
  
  
  
  
  
  
  
      

   
    

      
        
     

        
    
     
   

 
  

   
   
  
      
    
   
     
     
     
    
   
    
  
     
     
   
    

   
   
    
 

      
     
 

      
    


     
     
 

     
    
    

      
    


      
     
 

      
     
 

     
    
    

     
    
    

      
     
 

     
    
 

     
    
    

     
    
    

     
    
    

     
    
    

   
    
     
    
    
   
    
     
  

   
    
   
    
     
      
   
   
   
  
    
    
       
      
    
   
    
     
   
  

  
    
    
     
   
  

 

WYBORWYBORWYBORWYBORWYBORYYYYY SAMORZ¥DOWE 2010 SAMORZ¥DOWE 2010 SAMORZ¥DOWE 2010 SAMORZ¥DOWE 2010 SAMORZ¥DOWE 2010
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PODZIÊKOWANIA
Wszystkim, którzy pomogli, pomagaj¹ i organizuj¹

pomoc dla bardzo chorego Przemka serdeczne po-
dziêkowania wraz z ¿yczeniami Noworocznymi sk³a-
daj¹ Rodzice i rodzina Przemka

GOR¥CE SERCA BIJ¥GOR¥CE SERCA BIJ¥GOR¥CE SERCA BIJ¥GOR¥CE SERCA BIJ¥GOR¥CE SERCA BIJ¥
DLA PRZEMKA!!!DLA PRZEMKA!!!DLA PRZEMKA!!!DLA PRZEMKA!!!DLA PRZEMKA!!!

    
    
  

    
      
     
  
    
   
   
  

    
   
    
    
    
     
   
    
 

   
     
   
   

 
 

       
        
          
          
       
       
          
         
          
         

          
        
          
           
      



POMOC NIE ZNA GRANIC

£UCZNICY£UCZNICY£UCZNICY£UCZNICY£UCZNICY
DLA PRZEMKADLA PRZEMKADLA PRZEMKADLA PRZEMKADLA PRZEMKA
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PRZEDSZKOLE NR 1 NA POMOC CHORYM DZIECIOMPRZEDSZKOLE NR 1 NA POMOC CHORYM DZIECIOMPRZEDSZKOLE NR 1 NA POMOC CHORYM DZIECIOMPRZEDSZKOLE NR 1 NA POMOC CHORYM DZIECIOMPRZEDSZKOLE NR 1 NA POMOC CHORYM DZIECIOM

     
    
 
      
    
      
   
    
   
 

   
   
   
  
     
  
   
     
    
   
   
    
  
  
   
  
   
  
   
   
   
     
 

    
    
    
    
    
     
    
   
   
     
    
    
   
      


   
   
     
    
     
    
   
     
      
  
  

   
   
   
     
      
     
   

   
     
   
    
   
   
   

   
   
    
    

     
     
    
   

ZABAZABAZABAZABAZABAWWWWWAAAAA W CIOCHOWICACH - PODSUMOW W CIOCHOWICACH - PODSUMOW W CIOCHOWICACH - PODSUMOW W CIOCHOWICACH - PODSUMOW W CIOCHOWICACH - PODSUMOWANIE DO¯YNEK 2010ANIE DO¯YNEK 2010ANIE DO¯YNEK 2010ANIE DO¯YNEK 2010ANIE DO¯YNEK 2010
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Z WIZYTZ WIZYTZ WIZYTZ WIZYTZ WIZYT¥¥¥¥¥
U ŒWIÊTEGO MIKU ŒWIÊTEGO MIKU ŒWIÊTEGO MIKU ŒWIÊTEGO MIKU ŒWIÊTEGO MIKO£AJAO£AJAO£AJAO£AJAO£AJA

      
      
      
     
        
       
     
       
    
     
     
     
       
    
        
      
      

    
       
       
       
    
      
      

     
       
       
     
      
   
     
      
   

      
    
      
      
     
      
       
    

 

STYPENDIUM PREMIERA
DONALDA TUSKA

DLA UCZNIÓW ZSMK

DZIÊKUJEMY!!!DZIÊKUJEMY!!!DZIÊKUJEMY!!!DZIÊKUJEMY!!!DZIÊKUJEMY!!!

SPOTKANIESPOTKANIESPOTKANIESPOTKANIESPOTKANIE
Z PIOSENK¥Z PIOSENK¥Z PIOSENK¥Z PIOSENK¥Z PIOSENK¥
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BANK Z MISJ¥

      
    
       
      
     
     
      
        
      
      
     
     
     

       
      
      
    

      
       
         
    
       
        
      
     

        
     
        
       
       
        
     

     
       
       
       
     
      
     
      
      

      
        
      
        
   

       
    
      
     
     
      
         
             
        

      
     
    
       
      
     

      
      
      
    

     
    
     
  

  

MEDALE  ZA  ZAS£UGI
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PYSKOWICCY POLICJANCI PI¥T¥ DRU¯YN¥
MISTRZOSTW POLSKI MSWIA!!!

I ZAI ZAI ZAI ZAI ZAWWWWWODYODYODYODYODY
WSPINACZKOWEWSPINACZKOWEWSPINACZKOWEWSPINACZKOWEWSPINACZKOWE

O PUCHAR BURMISTRZAO PUCHAR BURMISTRZAO PUCHAR BURMISTRZAO PUCHAR BURMISTRZAO PUCHAR BURMISTRZA
PYSKOWIC 2010PYSKOWIC 2010PYSKOWIC 2010PYSKOWIC 2010PYSKOWIC 2010

    
  
    
       


    

    
 
    
     
       
     
     
       
     
      
   

   
       
   

 

Zdjêcie Tomasz Kondraciuk
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PI£KA NO¯NA

     
       
     
        
        
       
    
       
       
       
    

       
   

       
   

       
     
 

    
       
    


      
       
       
       
      
      
       
        
     
        
      
      

FUTSAL

 
       

    
      
       
        
       
     

      
  

       
 

   
 
     

     
       
       
         
       
  

      
   

       
  

      
  

PYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORTTTTT
TENIS STO£OWY

     
   
      
      

       
 

        
 

       
 

 
       

  


 
    

   
 
     

  
 
     

  

      
     
    

      
     
     
    
     
    
      
     
    
       
       
     
   

     
     
  

    
     
    

       
     
        
   

     
  

 

1 LKS Orze³ Stanica 8 14 54 : 26

2 UKS Halembianka 2001
Ruda Œl. 7 12 51 : 19

3 LKS Stra¿ak II Miko³ów 7 11 47 : 23

4 SKS Spartakus Gliwice 7 10 39 : 31

5 LKS Naprzód II ¯ernica 7 9 39 : 31

6 LKS Victoria
Pilchowice OPP 7 8 42 : 28

7 LKS Naprzód II Œwibie 7 4 29 : 41

8 KS Drama Kamieniec 7 4 28 : 42

9 MOKiS Pyskowice 8 3 27 : 53

10 LKS Wilki II Wilcza 8 3 26 : 54

Iloœæ
meczy

Lp. Dru¿yny Ma³e
pkt.

Pkt.

SPORTOWE TO I OWO

      
     
    
      
 

     
       
     
      
        
      
        
  


 
     

  
 
    

    Tomik dostêpny w ksiêgarni Drama
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ZARZ¥DZENIA
BurBurBurBurBurmistrz Miastamistrz Miastamistrz Miastamistrz Miastamistrz Miasta

PyskowicePyskowicePyskowicePyskowicePyskowice
  

    
    
   


      
     
 

      
     
 

      
     
 

      
    
    
     


  
  

    
    
   


      
     
   
     


      
    
   
    


  
  

    
    
   


     
       
   
     


      
     
   
     
 

   
   
    
    
     
 

PODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWANIAANIAANIAANIAANIA
NA LUDOWNA LUDOWNA LUDOWNA LUDOWNA LUDOWO!O!O!O!O!

     
   
   
   
    
   
   
    
      
   
    
    
    
   
    
    
     
     
     
    
    
  

      
    
    
     


 
  

OG£OSZENIE
O UZUPE£NIAJ¥CYM NABORZE

DO SPO£ECZNEJ KOMISJI
MIESZKANIOWEJ
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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-
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DZIA£ALNOŒÆ WYSTAWIENNICZA
W MUZEUM MIEJSKIM
I GALERII "PODCIEÑ"

        
           
          
       
        
         
              
        
      
        
      

 

KONKURSKONKURSKONKURSKONKURSKONKURS
NA SZOPKÊNA SZOPKÊNA SZOPKÊNA SZOPKÊNA SZOPKÊ     BO¯ONARODZENIOW¥BO¯ONARODZENIOW¥BO¯ONARODZENIOW¥BO¯ONARODZENIOW¥BO¯ONARODZENIOW¥

   
   


     
    
    
    
     
    
    
    

    


    
    
    
  

   


 


 Autorzy wystaw - Od lewej Danuta Bula, Bartosz P³onka, Katarzyna Rakowska
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NOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIE

Miko³aj Kamil Kuczer
syn Joanny  i Kamila

ur. 8.11.10 r.;
58 cm 3670 g

Pawe³ Sawicz-Pyrkosz
syn Moniki i Tomasza

ur. 9.11.10 r.;
54 cm 2830 g

Szymon Kciuk
syn Natalii i Marka

ur. 15.11.10 r.;
54 cm 2970 g

Szymon Kropek
syn Doroty i Piotra

ur. 11.11.10 r.;
56 cm 3700 g

Szymon Wojciech
Pieprzycki

syn Anety i Zbigniewa
ur. 10.11.10 r.;
51 cm 2840 g

Lena Gabriel
córka Wiolety i Paw³a

ur. 3.12.10 r.;
50 cm 3060 g

Zosia Szczerba
córka Soni i Tomasza

ur. 28.11.10 r.;
53 cm 3350 g

Julia  Makowska
córka Magdaleny

i Marcina ur. 12.11.10 r.;
57 cm 3050 g

Hanna Wêgrzyn
córka Agnieszki i Janusza

ur. 9.11.10 r.;
57 cm 3900 g

Dominik Pasecki
syn Sylwii i Sergiusza

ur. 28.11.10 r.;
54 cm 3640 g

Natalia Nawrocka córka
Magdaleny

i Mateusza ur. 28.11.10 r.;
54 cm 3840 g


