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W związku z prowadzoną w okresie od 1 stycznia do 2 maja
2011 roku akcją rozliczania PIT informujemy, że w dniach
26-29 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Py-
skowicach prowadzona będzie obsługa podatników składa-
jących zeznania podatkowe za 2010 rok. Przedstawiciel
II Urzędu Skarbowego będzie przyjmował zeznania PIT za
2010 r. w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach w pokoju 101
(parter) w następujących godzinach:

- od wtorku do czwartku od 8.00 do 14.00;
- piątek od 8.00 do 13.00.
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Orlik - wstêpny projekt: A - szko³a, B sala gimnastyczna, C - basen
dwa boiska - du¿e do pi³ki no¿nej i boisko wielofunkcyjne
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I Ty możesz pomóc,
to nic nie kosztuje!

Jestem mieszkańcem Pyskowic.
Mam 9 lat i od urodzenia choruję na

Dziecięce Porażenie Mózgowe - czte-
rokończynowe spastyczne. Przekazu-
jąc 1% swojego podatku pomagasz mi
w dalszej rehabilitacji.

Fundacja Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą”
KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%: na leczenie
i rehabilitację GRZEGORZA BEDNAREK

Serdecznie dziękuję za okazane ser-
ce i pomoc wszystkim, którzy przeka-
zali 1% w ubiegłym roku.Tel. 606 340 447

Podaruj nam 1% - Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
"Hospicjum w Pyskowicach"

KRS 0000231167
ING Bank Śląski S.A. Oddz. Pyskowice nr 84105012851000009070504643

STOWARZYSZENIE "PYSKOWICKIE NARODZINY"
działające na rzecz Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Noworodkowego

Szpitala Powiatowego w Pyskowicach zwraca się z prośbą o przekazanie
1% podatku za rok 2010. Pragniemy poinformować, że jesteśmy organizacją
pożytku publicznego uprawnioną do zbierania 1% podatku od osób fizycznych

KRS 0000007912

     
     
      
     
       
    
        
      

  
  

     
       
       
    
   
      
      
         
      
       
   
      
     



NARODOWY SPIS
POWSZECHNY 2011

UWAGA! CARPE
DIEM MA 10 LAT!
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ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW
GIMNAZJÓW DO ZESPO£U SZKÓ£

IM. MARII KONOPNICKIEJ
W PYSKOWICACH

TTTTTARGI EDUKACYJNEARGI EDUKACYJNEARGI EDUKACYJNEARGI EDUKACYJNEARGI EDUKACYJNE
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ELIMINACJE DO "MA£EGO OKR" 2011 ZAKOÑCZONE!
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MYJÊ OKNA
-DOBRA CENA!!!

795 589 247

PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK
664 466 403

SPRZ¥TANIE
BIUR

664 466 403

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

DDDDDWWWWWORZEC PKPORZEC PKPORZEC PKPORZEC PKPORZEC PKP
TTTTTO WSTYD!O WSTYD!O WSTYD!O WSTYD!O WSTYD!

      
     
    
       
     
        
      
       
     
        
     
    

     
       
     

    
    
     
       
       

   

PARK MIEJSKI
MIEJSCEM REKREACJI

I WYPOCZYNKU

      
      
     
     
     
        
     
     
      
     
       
     
      
       
     
     
      
     
      
       
      
     
      
     
     
       
       
      
      
      


       
      
         
     
     
       
      
      
    

 

NOWA WYSTAWA
W GALERII PODCIEÑ

SUKCES UCZENNICYSUKCES UCZENNICYSUKCES UCZENNICYSUKCES UCZENNICYSUKCES UCZENNICY
"SZÓSTKI" W STOLICY"SZÓSTKI" W STOLICY"SZÓSTKI" W STOLICY"SZÓSTKI" W STOLICY"SZÓSTKI" W STOLICY
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JAK ZOSTJAK ZOSTJAK ZOSTJAK ZOSTJAK ZOSTAÆ…LAUREAAÆ…LAUREAAÆ…LAUREAAÆ…LAUREAAÆ…LAUREATEMTEMTEMTEMTEM
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HURHURHURHURHURTOWNITOWNITOWNITOWNITOWNI
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DOTACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH DO DZIA£AÑ PROEKOLOGICZNYCH
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POLSKA BIEGAPOLSKA BIEGAPOLSKA BIEGAPOLSKA BIEGAPOLSKA BIEGA

SPRZEDAM
MIESZKANIE W GLIWICACH

(£ABÊDY) POW. 53 M2,
TEL. 507 697 798

DOCIEPLENIA,DOCIEPLENIA,DOCIEPLENIA,DOCIEPLENIA,DOCIEPLENIA,
REMONTY WNÊTRZREMONTY WNÊTRZREMONTY WNÊTRZREMONTY WNÊTRZREMONTY WNÊTRZ
TTTTTANIO I SOLIDNIEANIO I SOLIDNIEANIO I SOLIDNIEANIO I SOLIDNIEANIO I SOLIDNIE
TEL. 727-430-688TEL. 727-430-688TEL. 727-430-688TEL. 727-430-688TEL. 727-430-688

Transport wêgla i materia³ów sypkich, prace œlusarskie
i drobne prace budowlane

Pyskowice, ul. Czereœniowa 4a, tel. 505 438 316
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PI£KA NO¯NA
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PYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORT

1. KS MARWIT Toruñ 20 48 15-3-2 74-26
2. GATTA TEAM Zduñska Wola 21 47 15-2-4 98-43
3. TANGO GAF NOVA Gliwice 20 43 13-4-3 99-47
4. INPULS ALPOL Siemianowice 20 42 13-3-4 80-42
5. MARIOSS GAZOWNIK Wawelno 20 37 12-1-7 80-68
6. REMEDIUM Pyskowice 21 32 10-2-9 88-86
7. KS Gniezno 20 28 8-4-8 73-63
8. MAREX Chorzów 20 26 8-2-10 87-93
9. AUTO COMPLEX Przodkowo 21 23 7-2-12 85-103

10. AZS UG Gdañsk 21 18 6-0-15 86-119
11. AZS UŒ Katowice 20 18 5-3-12 41-89
12. MOKS Bia³ystok 20 14 4-2-14 39-82
13. BABYLON Siemianowice Œl. 20 6 2-0-18 46-115

M.Lp. Dru¿yny bramkiz-r-pPkt.
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MKS-MOS P³omieñ Sosnowiec 2

UKS Spartakus Zabrze

GTSiK SiKReT Gliwice

UKS "06 Katowice-Po³udnie"
Katowice

KS Burza Borowa Wieœ MOSiR
Miko³ów

STS Victoria Lubliniec 2

UKS Jedynka Siewierz

KSS "Gumisie" Pyskowice
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1 SKS Spartakus Gliwice 18 31 130 : 50

2 LKS Stra¿ak II Miko³ów 18 31 127 : 53

3 LKS Orze³ Stanica 18 29 116 : 64

4 UKS Halembianka 2001
Ruda Œl. 18 28 119 : 61

5 LKS Naprzód II ¯ernica 17 24 99 : 71

6 LKS Victoria Pilchowice OPP 18 16 91 : 89

7 KS Drama Kamieniec 19 13 76 : 114

8 MOKiS Pyskowice 18 9 69 : 111

9 LKS Naprzód II Œwibie 19 9 74 : 116

10 LKS Wilki II Wilcza 18 5 47 : 133

11 LKS Naprzód II £ubie 17 3 42 : 128

Iloœæ meczyLp. Nazwa Ma³e pkt.Pkt.

 

TERMINARZ ROZGRTERMINARZ ROZGRTERMINARZ ROZGRTERMINARZ ROZGRTERMINARZ ROZGRYWEKYWEKYWEKYWEKYWEK
A KLASY MKSR CZARNIA KLASY MKSR CZARNIA KLASY MKSR CZARNIA KLASY MKSR CZARNIA KLASY MKSR CZARNI

PYSKOWICEPYSKOWICEPYSKOWICEPYSKOWICEPYSKOWICE
SEZON 2010/2011 RUNDA WIOSENNA
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OFERTA DZIER¯AWY TERENÓW WOKÓ£
ZBIORNIKA WODNEGO DZIER¯NO MA£E

HARMONOGRAM ZBIÓRKI
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

BEZP£ATNE POJEMNIKI
NA ODPADY BIODEGRADOWALNE

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA

  

  

  

  

  

HARMONOGRAM ZBIÓRKI SUROWCÓWHARMONOGRAM ZBIÓRKI SUROWCÓWHARMONOGRAM ZBIÓRKI SUROWCÓWHARMONOGRAM ZBIÓRKI SUROWCÓWHARMONOGRAM ZBIÓRKI SUROWCÓW
W SYSTEMIE WW SYSTEMIE WW SYSTEMIE WW SYSTEMIE WW SYSTEMIE WORKOWYM 2011ORKOWYM 2011ORKOWYM 2011ORKOWYM 2011ORKOWYM 2011
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KURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWE
DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£YCHYCHYCHYCHYCH

Ma³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osób
Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4

tel. 668 452 917;tel. 668 452 917;tel. 668 452 917;tel. 668 452 917;tel. 668 452 917;
wwwwwwwwwwwwwww.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO

       
     

          
            
        
        
           
          
       

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

FILM, KTÓRY PRFILM, KTÓRY PRFILM, KTÓRY PRFILM, KTÓRY PRFILM, KTÓRY PROMUJE PYOMUJE PYOMUJE PYOMUJE PYOMUJE PYSKSKSKSKSKOOOOOWICEWICEWICEWICEWICE

         
         
            
        
          
         
   

        
        
         
 

         
           



GABINET KOSMETYCZNY
KRAINA URODY I RELAKSU
GLIWICE-£ABÊDY, ul. K. Marksa 11 (hotel £abêdy)

tel. 662-814-310
www.baczkowska.netgaleria.pl

dzia³ MEDYCYNA NATURALNA
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NONONONONOWI PYWI PYWI PYWI PYWI PYSKSKSKSKSKOOOOOWICZANIEWICZANIEWICZANIEWICZANIEWICZANIE

Czarek Batycki syn Zuzanny
i Andrzeja ur. 23.03.2011 r.;

3720 g 57 cm

Kamil Kuczor syn Anny
 i Przemys³awa ur. 28.03.2011 r.;

3210 g  56 cm

Kamil Maliniak syn Katarzyny
 i Macieja ur. 23.03.2011 r.

 3800 g 56 cm

Monika B¹k córka Danuty
i Tamasza ur. 12.03.2011 r.;

 3340 g 54 cm

Oliwia Szymczak córka Agnieszki
i Dawida ur. 16.03.2011 r.;

2910 g  52 cm

Oskar Konsek syn Judyty
i Czes³awa ur. 14.03.2011 r.;

3620 g 57 cm

Paulina Wieczorek  córka Natalii
i Marka ur. 17.03.2011 r.;

3450 g  55 cm

Pawe³ Sawicz-Pyrkosz syn Moniki
i Romana ur. 9.11.2010 r.;

2930 g 54 cm

Rafa³ Makowski syn Iwony
i Stefana ur. 17.03.2011 r.;

3640 g 55 cm

Zosia Bernacka córka Anety
i Marcina ur. 11.03.2011 r.;

3150 g  52 cm


