
LIPIEC/SIERPIEÑ 2009 l Nr 7/8 (153/154) Egzemplarz bezpłatny

X DNI RODZINYX DNI RODZINYX DNI RODZINYX DNI RODZINYX DNI RODZINY
I XXIV DNI PYSKOWICI XXIV DNI PYSKOWICI XXIV DNI PYSKOWICI XXIV DNI PYSKOWICI XXIV DNI PYSKOWIC

Czytaj na str. 11

Zakoñczy³y siê prace zwi¹zane z przebudow¹ Ogródka
Jordanowskiego przy ul. Strzelców Bytomskich w Pyskowicach

KOLEJNE ZMIANY
W OGRÓDKU JORDANOWSKIM

   

         
          
     

        
        
       
       
        
       
       
          
     
         
         
        
        
         
        
         
       
       
   

        
         

17 czerwca 2009 roku odby³o siê uroczyste
nagrodzenie najlepszych pyskowickich uczniów

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
ODEBRALI NAGRODY

Kolejny numer Przegl¹du uka¿e siê we wrzeœniuKolejny numer Przegl¹du uka¿e siê we wrzeœniuKolejny numer Przegl¹du uka¿e siê we wrzeœniuKolejny numer Przegl¹du uka¿e siê we wrzeœniuKolejny numer Przegl¹du uka¿e siê we wrzeœniu
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InforInforInforInforInformacje burmacje burmacje burmacje burmacje burmistrzamistrzamistrzamistrzamistrza
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

   
     
    
   
   
   


   
   
   
   
    
     
  
     
    
     
    
     
      
  

    
   
   
  
    
    
  
    
     
    
   
 

    
  
    
    

     
  
   
    
    
    
  

PYSKOWICKIE MARKETYPYSKOWICKIE MARKETYPYSKOWICKIE MARKETYPYSKOWICKIE MARKETYPYSKOWICKIE MARKETY
   
     
     
  

     
    
    
       
    
    
    

     
   
   
      
    
   
     
   
   
   
    
 

    
    
   
    
    
   
   
   
    
    
   
    
     
    
     
     
    
    
  

     
  

   
   
    
   
    
  
   
   
   
   
  

      
    
    
    
    
    
     
    


       
       
      
  
        
    
     
 
   
   
    
   
     
   
        
    
   
    
     
 

   
     

      
  

   
    
       
  
    
         
  
     
         
  

    
   
    
   
   
   
   
     
  
   
    
   
   
   
  
     
   
   
   
    
    
   
  
    
   
     
  

    
   
     
    
     
  

 

     
      
       
     
 

       
     
     
     
       
    
      
     

       
        

     
      
 

 

   
       
      
   
      
      
  

    
       
     
       
 

     

KOLEJNE ZMIANY W OGRÓDKU JORDANOWSKIMKOLEJNE ZMIANY W OGRÓDKU JORDANOWSKIMKOLEJNE ZMIANY W OGRÓDKU JORDANOWSKIMKOLEJNE ZMIANY W OGRÓDKU JORDANOWSKIMKOLEJNE ZMIANY W OGRÓDKU JORDANOWSKIM
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

   
     
      
     
   
      
    
   
   
  

     
   
    
    
   
   
   
      
    
 

    
     

    
    
       
   
    
    
   
    
   
  
      
        
     
    
   
  
  
  
    
   
   
  


    
   
    
     
    
  
    
     
    
  

    
   
     
    
  
     
  

   
         
      
    
   
   
   
   
  
      
   
  

    
    
       
   
   
    
     
 

   
 

   
    
 

   
   
   
     


   
    
   

   
   
    
 

   
   
  

    
      
   
        
   
     
         
   
    
  
      
    
   
    
   
  

  
       
    
    
       
    

   
       
     
   
    
  

     
   

KOMISJA REWIZYJNA
        

          
         
        
         
         
      
     
          
       
        
      
          
          


 

     
   
    
    
     
 

 
  

FILIA M£ODZIE¯OWEGO BIURA PRACY OHP
W PYSKOWICACH dysponuje

nastêpuj¹cymi OFERTAMI PRACY SEZONOWEJ
- DLA OSÓB UCZ¥CYCH SIÊ

      
 

   
    

  
     

  
    
  
   
    
       

 
      

         
   

       
        
         

   
   

     

SZUKASZ PRACY NA WSZUKASZ PRACY NA WSZUKASZ PRACY NA WSZUKASZ PRACY NA WSZUKASZ PRACY NA WAKACJE?AKACJE?AKACJE?AKACJE?AKACJE?
ZG£OŒ SIÊ DO NAS!!!ZG£OŒ SIÊ DO NAS!!!ZG£OŒ SIÊ DO NAS!!!ZG£OŒ SIÊ DO NAS!!!ZG£OŒ SIÊ DO NAS!!!
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NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH ODEBRALI NAGRODYNAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH ODEBRALI NAGRODYNAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH ODEBRALI NAGRODYNAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH ODEBRALI NAGRODYNAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH ODEBRALI NAGRODY

    
    
     
      
      
      
      
  

        
    


    
       
    
    

              
              
               
              

             
             
 

 

WYCIECZKA W USTRONIU
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WYSTAWA
W GALERII "PODcieñ"

      
         
 

 

WYSTWYSTWYSTWYSTWYSTAAAAAWWWWWAAAAA
W MUZEUM MIEJSKIMW MUZEUM MIEJSKIMW MUZEUM MIEJSKIMW MUZEUM MIEJSKIMW MUZEUM MIEJSKIM

   
      
   


    
    


  
    
   
  
   
    
   
    
  
  
    

      
      
  

      
     
      
     
       
      
    
   
 

    
     
      
      
       
      
     
       

      
      
    
       
     
      
       
      
    

 

W TYM ROKU PARY¯

SerSerSerSerSerdeczne podziêkowaniadeczne podziêkowaniadeczne podziêkowaniadeczne podziêkowaniadeczne podziêkowania
dla Sz. Pdla Sz. Pdla Sz. Pdla Sz. Pdla Sz. P. Marka Krzemiñskiego,. Marka Krzemiñskiego,. Marka Krzemiñskiego,. Marka Krzemiñskiego,. Marka Krzemiñskiego,

prprprprprezesa firezesa firezesa firezesa firezesa firmy ECO - GAMMAmy ECO - GAMMAmy ECO - GAMMAmy ECO - GAMMAmy ECO - GAMMA
za okazan¹ pomoc i serza okazan¹ pomoc i serza okazan¹ pomoc i serza okazan¹ pomoc i serza okazan¹ pomoc i serce.ce.ce.ce.ce.

Wdziêczny Dawid NiglusWdziêczny Dawid NiglusWdziêczny Dawid NiglusWdziêczny Dawid NiglusWdziêczny Dawid Niglus
wraz z rwraz z rwraz z rwraz z rwraz z rodzicamiodzicamiodzicamiodzicamiodzicami

   
  

    
     

       

PROGRAM  SPOTKANIA
ÊÊÊÊÊ     
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Polski Klub Ekologiczny
Ko³o Miejskie w Gliwicach

zaprasza
mieszkañców Pyskowic

na spotkanie
organizowane w ramach projektu:

Umiejêtnoœæ konsultacji spo³ecznych
na styku "inwestycje-œrodowisko"

drog¹ do zrównowa¿onego rozwoju.
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PYSKOWICE PPYSKOWICE PPYSKOWICE PPYSKOWICE PPYSKOWICE PAMIÊTAMIÊTAMIÊTAMIÊTAMIÊTAJ¥ WIZYTÊ PAJ¥ WIZYTÊ PAJ¥ WIZYTÊ PAJ¥ WIZYTÊ PAJ¥ WIZYTÊ PAPIE¯A…APIE¯A…APIE¯A…APIE¯A…APIE¯A…

       
      
     
      
      
     

   
    
   
   
    
   

   
   
   
   
     
   
    
    
     
   
   
    
     
     
   
   

       
      
       
       
    

 

     
         
     
       
       
       
    
     
     
     
     
      
        
     
    
       
     
        
     
     
       
     
       
       
      
      

     
     
    

     
    
      
      

     
  

      
     
     
     
       
     
    
       


   
   

    
     
     
        
    
         
       
       
     
    

     
      
      
       
      
    

       
      
  

 

COROCZNY FESTYN PRZY PARAFII
P.W. MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJ¥CEJ POMOCY W PYSKOWICACH
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Sukcesy Studia Wokalnego
MOKiS

     
     
       
     
      
    

Sukcesy Zespo³u Tañca
Street Dance "Laczupakabra"

      
        
    

     
        
       
       
       
      

Sukcesy Zespo³u
Tañca Nowoczesnego "PARADOX"

      
     
 

       
      

      
         

      
       
   

    
     
     
   

     
       
   

     
      
     

     
       

      
       
       

      
       
     

     
       

     
       
    

Sukcesy Zespo³u
Tañca Wspó³czesnego "ALACARTE"

     
   
          
        
    

      
     
  

       
          

       
       
         
      

      
        
 

    
   
      
  

   
   
      
    
  

    
  
     
    
  

    
   
      
  

    
     
   

     
        
       

      
       
       

      
      

      
       
      

     
      
 

     
       
    

 

SUKCESYSUKCESYSUKCESYSUKCESYSUKCESY ARTYSTYCZNEGO RUCHU AMA ARTYSTYCZNEGO RUCHU AMA ARTYSTYCZNEGO RUCHU AMA ARTYSTYCZNEGO RUCHU AMA ARTYSTYCZNEGO RUCHU AMATTTTTORSKIEGOORSKIEGOORSKIEGOORSKIEGOORSKIEGO

     
        
      
   
     
      
     
        
     
     
     
     
      
    
       
   

     
      
      
       
     
   

     
    
        
    
      
     
    
      
      
       
    
     
       
    
      
    
      
      
     
      

 
   

Remont p³yty pomostowej oraz dylatacji mostuRemont p³yty pomostowej oraz dylatacji mostuRemont p³yty pomostowej oraz dylatacji mostuRemont p³yty pomostowej oraz dylatacji mostuRemont p³yty pomostowej oraz dylatacji mostu
nad Kana³em  Gliwickim, w ci¹gu ul. Piaskowejnad Kana³em  Gliwickim, w ci¹gu ul. Piaskowejnad Kana³em  Gliwickim, w ci¹gu ul. Piaskowejnad Kana³em  Gliwickim, w ci¹gu ul. Piaskowejnad Kana³em  Gliwickim, w ci¹gu ul. Piaskowej
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WIZYTWIZYTWIZYTWIZYTWIZYTA U UKRAIÑSKICH PRZYJACIÓ£A U UKRAIÑSKICH PRZYJACIÓ£A U UKRAIÑSKICH PRZYJACIÓ£A U UKRAIÑSKICH PRZYJACIÓ£A U UKRAIÑSKICH PRZYJACIÓ£

FESTYN DLA DZIECIFESTYN DLA DZIECIFESTYN DLA DZIECIFESTYN DLA DZIECIFESTYN DLA DZIECI
I M£ODZIE¯YI M£ODZIE¯YI M£ODZIE¯YI M£ODZIE¯YI M£ODZIE¯Y
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BurBurBurBurBurmistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowice
u u u u u zarz¹dzeniem Nr RZ0151-GNiR/122/09 z dnia

20.07.2009 r. przeznaczy³ do oddania w dzier¿awê
nieruchomoœci rolne stanowi¹ce:

- dzia³kê nr 187/113 km.7 o pow. 0,9590 ha, KW Nr
5859

- czêœæ dzia³ki nr 188/113 km.7 o pow. 0,4950 ha,
KW Nr 5859,
u u u u u zarz¹dzeniem Nr RZ0151-GNiR/123/09 z dnia

20.07.2009 r. przeznaczy³ do oddania w dzier¿awê
nieruchomoœci rolne stanowi¹ce:

- czêœæ dzia³ki nr 107 km.3 o pow. 0,1000 ha, KW
Nr 16762

- czêœæ dzia³ki nr 633/80 km.1 o pow. 0,1700 ha,
KW Nr 7061,
u u u u u zarz¹dzeniem Nr RZ0151-GNiR/124/09 z dnia

20.07.2009 r. przeznaczy³ do oddania w dzier¿awê
nieruchomoœci rolne stanowi¹ce:

- czêœæ dzia³ki nr 621/130 km.6 o pow. 0,1304 ha,
KW Nr 16378

- dzia³kê nr 676/128 km.6 o pow. 0,0600 ha, KW Nr
9420

- dzia³kê nr 132 km.6 o pow. 0,1020 ha, KW Nr 16378
- czêœæ dzia³ki nr 188/113, km.7 o pow. 0,4250 ha,

KW Nr 5859
- dzia³kê nr 179/89, km.9 o pow. 0,6666 ha, KW Nr

44529
- czêœæ dzia³ki nr 665/2, km.10 o pow. 0,7182 ha,

KW Nr 36160
- dzia³kê nr 56, km.7 o pow. 1,5630 ha, KW Nr 12052
- dzia³kê nr 64 km.7 o pow. 0,2730 ha, bez urz¹-

dzonej ksiêgi wieczystej,
uuuuu zarz¹dzeniem Nr RZ0151-GNiR/125/09 z dnia

20.07.2009 r. przeznaczy³ do oddania w dzier¿awê
nieruchomoœæ stanowi¹c¹:

- dzia³kê nr 918/9, km.10 o pow. 0,6950 ha, KW Nr
62170.

W/w zarz¹dzenia zosta³y wywieszone na urzêdo-
wej tablicy og³oszeñ w budynku Urzêdu Miasta Pysko-
wice, ul. Strzelców Bytomskich 3 oraz na stronach in-
ternetowych Urzêdu.

nnnnn ul. Wojska Polskiego 11
- lokal mieszkalny nr 9, klatka II
nnnnn ul. D¹browskiego 2

- lokal mieszkalny nr 8, klatka VI,
nnnnn ul. Wieczorka 34 AB

- lokal mieszkalny nr 1, klatka A,
nnnnn ul. Paderewskiego 14

- lokal mieszkalny nr 2, klatka II,
nnnnn ul. Wojska Polskiego 25

- lokal mieszkalny nr 15, klatka I,
- lokal mieszkalny nr 8, klatka II,
- lokal mieszkalny nr 9, klatka III,
nnnnn ul. Lompy 2 AB

- lokal mieszkalny nr 4, klatka A,
- lokal mieszkalny nr 6, klatka A,
nnnnn ul. Orzeszkowej 3

- lokal mieszkalny nr 6, klatka I,
nnnnn ul. Paderewskiego 10

- lokal mieszkalny nr 9, klatka II,

nnnnn ul. Strzelców Bytomskich 10
- lokal mieszkalny nr 7, klatka II ,
nnnnn ul. Paderewskiego 2

- lokal mieszkalny nr 2, klatka II,
nnnnn ul. Szopena 1

- lokal mieszkalny nr 1, klatka I,
- lokal mieszkalny nr 5, klatka II,
nnnnn ul. Szopena Boczna 2

- lokal mieszkalny nr 9, klatka II,
- lokal mieszkalny nr 7, klatka IV,
nnnnn ul. Matejki 5

- lokal mieszkalny nr 5, klatka III,
nnnnn ul. Rynek 24, 25, 26 i K. Miarki 16

- lokal mieszkalny nr 3 z wejœciem z klatki scho-
dowej

od ul. K. Miarki 16,
nnnnn ul. Szopena 10

- lokal mieszkalny nr 5, klatka I

BurBurBurBurBurmistrz Miasta Pyskowice zarz¹dzeniemmistrz Miasta Pyskowice zarz¹dzeniemmistrz Miasta Pyskowice zarz¹dzeniemmistrz Miasta Pyskowice zarz¹dzeniemmistrz Miasta Pyskowice zarz¹dzeniem
Nr RZ 0151-GNiR/120/09 z dnia 20.07.2009 rNr RZ 0151-GNiR/120/09 z dnia 20.07.2009 rNr RZ 0151-GNiR/120/09 z dnia 20.07.2009 rNr RZ 0151-GNiR/120/09 z dnia 20.07.2009 rNr RZ 0151-GNiR/120/09 z dnia 20.07.2009 r.....
przeznaczy³ do sprzeda¿y na rzecz najemcówprzeznaczy³ do sprzeda¿y na rzecz najemcówprzeznaczy³ do sprzeda¿y na rzecz najemcówprzeznaczy³ do sprzeda¿y na rzecz najemcówprzeznaczy³ do sprzeda¿y na rzecz najemców

n/w lokale mieszkalne:n/w lokale mieszkalne:n/w lokale mieszkalne:n/w lokale mieszkalne:n/w lokale mieszkalne:

SPRASPRASPRASPRASPRAWY MIESZKAÑCÓWWY MIESZKAÑCÓWWY MIESZKAÑCÓWWY MIESZKAÑCÓWWY MIESZKAÑCÓW

Burmistrz Miasta Pyskowice zarz¹dzeniem Nr RZ 0151-GNiR/121/09 z dnia  20.07.2009 r. dokona³
zmian warunków przeznaczenia do sprzeda¿y lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Szopena 5/III i lokalu
mieszkalnego nr 4 przy ul. Paderewskiego 14/III okreœlonych za³. do Zarz¹dzenia Burmistrza Miasta
Pyskowice Nr RZ 0151-GNiR/70/09 z dnia 4.05.2009 r.

Ww. zarz¹dzenia zosta³y wywieszone na urzêdowej tablicy og³oszeñ w budynku Urzêdu Miasta Py-
skowice, ul. Strzelców Bytomskich 3 oraz na stronach internetowych Urzêdu.
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BurBurBurBurBurmistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowice
og³aszaog³aszaog³aszaog³aszaog³asza

pierwsze nieograniczone przetargi ustnepierwsze nieograniczone przetargi ustnepierwsze nieograniczone przetargi ustnepierwsze nieograniczone przetargi ustnepierwsze nieograniczone przetargi ustne
na zbycie nieruchomoœci gruntowych (bez obci¹¿eñ)na zbycie nieruchomoœci gruntowych (bez obci¹¿eñ)na zbycie nieruchomoœci gruntowych (bez obci¹¿eñ)na zbycie nieruchomoœci gruntowych (bez obci¹¿eñ)na zbycie nieruchomoœci gruntowych (bez obci¹¿eñ)

po³o¿onych w Pyskowicachpo³o¿onych w Pyskowicachpo³o¿onych w Pyskowicachpo³o¿onych w Pyskowicachpo³o¿onych w Pyskowicach
na po³udnie od by³ej linii kolejowejna po³udnie od by³ej linii kolejowejna po³udnie od by³ej linii kolejowejna po³udnie od by³ej linii kolejowejna po³udnie od by³ej linii kolejowej

Gliwice-Pyskowice Miasto przeznaczonej pod budowê gara¿yGliwice-Pyskowice Miasto przeznaczonej pod budowê gara¿yGliwice-Pyskowice Miasto przeznaczonej pod budowê gara¿yGliwice-Pyskowice Miasto przeznaczonej pod budowê gara¿yGliwice-Pyskowice Miasto przeznaczonej pod budowê gara¿y.....
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INFORMACJE DLA PRACODAINFORMACJE DLA PRACODAINFORMACJE DLA PRACODAINFORMACJE DLA PRACODAINFORMACJE DLA PRACODAWCÓWWCÓWWCÓWWCÓWWCÓW
        

         
      

      
       
         
        

                        
Nasz adres:Nasz adres:Nasz adres:Nasz adres:Nasz adres:

Filia M³odzie¿owego Biura Pracy OHP w PyskowicachFilia M³odzie¿owego Biura Pracy OHP w PyskowicachFilia M³odzie¿owego Biura Pracy OHP w PyskowicachFilia M³odzie¿owego Biura Pracy OHP w PyskowicachFilia M³odzie¿owego Biura Pracy OHP w Pyskowicach
ul. Strzelców Bytomskich 3, pok. 106ul. Strzelców Bytomskich 3, pok. 106ul. Strzelców Bytomskich 3, pok. 106ul. Strzelców Bytomskich 3, pok. 106ul. Strzelców Bytomskich 3, pok. 106
(parter(parter(parter(parter(parter, budynek Urzêdu Miejskiego), budynek Urzêdu Miejskiego), budynek Urzêdu Miejskiego), budynek Urzêdu Miejskiego), budynek Urzêdu Miejskiego)

TTTTTel. (032) 332 60 05, Fax (032) 332 60 02el. (032) 332 60 05, Fax (032) 332 60 02el. (032) 332 60 05, Fax (032) 332 60 02el. (032) 332 60 05, Fax (032) 332 60 02el. (032) 332 60 05, Fax (032) 332 60 02
Przyjmowanie stron: od poniedzia³ku do czwartkuPrzyjmowanie stron: od poniedzia³ku do czwartkuPrzyjmowanie stron: od poniedzia³ku do czwartkuPrzyjmowanie stron: od poniedzia³ku do czwartkuPrzyjmowanie stron: od poniedzia³ku do czwartku

w godz. od 8w godz. od 8w godz. od 8w godz. od 8w godz. od 80000000000 do 15 do 15 do 15 do 15 do 153030303030,,,,,
w pi¹tki w godz. od 8w pi¹tki w godz. od 8w pi¹tki w godz. od 8w pi¹tki w godz. od 8w pi¹tki w godz. od 80000000000 do 13 do 13 do 13 do 13 do 133030303030

      
    

BurBurBurBurBurmistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowice
zarz¹dzeniem Nr RZ0151-GNiR/126/09 z dnia 20.07.2009 rzarz¹dzeniem Nr RZ0151-GNiR/126/09 z dnia 20.07.2009 rzarz¹dzeniem Nr RZ0151-GNiR/126/09 z dnia 20.07.2009 rzarz¹dzeniem Nr RZ0151-GNiR/126/09 z dnia 20.07.2009 rzarz¹dzeniem Nr RZ0151-GNiR/126/09 z dnia 20.07.2009 r.....

przeznaczy³ do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej i og³osi³ wykazprzeznaczy³ do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej i og³osi³ wykazprzeznaczy³ do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej i og³osi³ wykazprzeznaczy³ do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej i og³osi³ wykazprzeznaczy³ do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej i og³osi³ wykaz
nieruchomoœci po³o¿onych w g³êbi ul. Sienkiewicza:nieruchomoœci po³o¿onych w g³êbi ul. Sienkiewicza:nieruchomoœci po³o¿onych w g³êbi ul. Sienkiewicza:nieruchomoœci po³o¿onych w g³êbi ul. Sienkiewicza:nieruchomoœci po³o¿onych w g³êbi ul. Sienkiewicza:

          
          
       

         
   

OCHOTNICZE HUFCE PRACY,
FILIA M£ODZIE¯OWEGO BIURA

PRACY W PYSKOWICACH
JEŒLI SZUKASZ PRACY STA£EJ

LUB DORYWCZEJ
ZG£OŒ SIÊ DO NAS!!!
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Krzysztof £apucha - redaktor naczelny.
Kolegium redakcyjne: I. Paszek, T. Gorczyca, A. Kazubek, W. Ob³¹k, P. De-
nisiewicz.
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 faktów
podanych w artyku³ach, informacjach i komunikatach.
Nak³ad 2500 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice,
ul. Chopina 6, tel. 032 231-32-16
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Pyskowice, tel. 032 331 30 57
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