
Egzemplarz bezpłatnyGRUDZIEŃ 2011  Nr 12 (182)

                         
                                        
                                        
                         

     
     

          

Foto: Krzysztof Kołodziej

  
    
   
   
   
   
     
    
    

V FESTYNV FESTYNV FESTYNV FESTYNV FESTYN
ŒWIÊTEGO MIKO£AJAŒWIÊTEGO MIKO£AJAŒWIÊTEGO MIKO£AJAŒWIÊTEGO MIKO£AJAŒWIÊTEGO MIKO£AJA

- CZAS DLA WSZYSTKICH- CZAS DLA WSZYSTKICH- CZAS DLA WSZYSTKICH- CZAS DLA WSZYSTKICH- CZAS DLA WSZYSTKICH
ZMYS£ÓWZMYS£ÓWZMYS£ÓWZMYS£ÓWZMYS£ÓW

  
     
   
   
  
   
     
     
     

       
      
       
        
         
          
   

      
        

        

   

SPRZEDA¯ GAD¯ETSPRZEDA¯ GAD¯ETSPRZEDA¯ GAD¯ETSPRZEDA¯ GAD¯ETSPRZEDA¯ GAD¯ETÓWÓWÓWÓWÓW
PROMOCYJNYCHPROMOCYJNYCHPROMOCYJNYCHPROMOCYJNYCHPROMOCYJNYCH

     
    
   
    
   
     
    
   
    
   
  

  
   
    
  
     
    

   
   
    
    
     
     
    
     
    
   


   
   
     
  


 



22222 Przegl¹d Pyskowicki  nr 12 (182) Grudzieñ 2011

InforInforInforInforInformacje burmacje burmacje burmacje burmacje burmistrzamistrzamistrzamistrzamistrza
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Z£Z£Z£Z£Z£OTE GODOTE GODOTE GODOTE GODOTE GODYYYYY
                

               
    
     

    


    
  

     


    
      
     
      
    
     
    
   
     
    
    
    
     

     
     
 

    
    
     
   
  
    

   
    
 

INFORMACJA URZÊDU MIEJSKIEGO
            

      

INFORMACJA
    

    
  
  
     
     
   
    
  



33333Grudzieñ 2011 Przegl¹d Pyskowicki  nr 12 (182)

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

     
    
    
       
     
       
      
        
     
   
  

NAKRÊCAMY SIÊNAKRÊCAMY SIÊNAKRÊCAMY SIÊNAKRÊCAMY SIÊNAKRÊCAMY SIÊ
I POMAGAMYI POMAGAMYI POMAGAMYI POMAGAMYI POMAGAMY

Z UŒMIECHEM! :)Z UŒMIECHEM! :)Z UŒMIECHEM! :)Z UŒMIECHEM! :)Z UŒMIECHEM! :)

    
   
    
    

     
    


      
      
       
    
     
   

    
    
       
        
       

     
   
 

    
   
     


     
    

     
    

    
   

   
    
     
     

      
    

      
    
   

    
       
     


     
   
    
       
  

     
   
   
         
 

    
     
     

   
     
     
 

      


    
     
    

    
     
    

       
  

     
      
     
       
      
    
    
     
     


     
       
        
     
   

 
  

     
   
    
      
       
       
     
    
    

      
      

WSPÓLNIE MO¯EMY POMÓCWSPÓLNIE MO¯EMY POMÓCWSPÓLNIE MO¯EMY POMÓCWSPÓLNIE MO¯EMY POMÓCWSPÓLNIE MO¯EMY POMÓC
     
     
      
   

      
    
    
      
     
     
       
       
     


    
      
      
  





44444 Przegl¹d Pyskowicki  nr 12 (182) Grudzieñ 2011

         
        
     
        
       
        
         
        

MEDALE DLA NAUCZYCIELIMEDALE DLA NAUCZYCIELIMEDALE DLA NAUCZYCIELIMEDALE DLA NAUCZYCIELIMEDALE DLA NAUCZYCIELI
I PRACOWNIKÓWI PRACOWNIKÓWI PRACOWNIKÓWI PRACOWNIKÓWI PRACOWNIKÓW
ZESPO£U SZKÓ£ZESPO£U SZKÓ£ZESPO£U SZKÓ£ZESPO£U SZKÓ£ZESPO£U SZKÓ£

         
      
       
        
         
         
        

     
        
         
         

     
  

 

    
   
     
    


   
     
   
   
  
    
     
 

WIATRAKI W PYSKOWICACH?

     
   
    
    
     
   
     
    
     
    
    
        
   

  
   
     
   
 

   
    
   
   
     
   
    
    
     
    
    
  
   
  

  
  

    
 

     
   

     
     


   

    
    
 

     
  
  
    
  

  
    
  
    
  

     
  


      
   
   
  
  

   

WYSTWYSTWYSTWYSTWYSTAAAAAWYWYWYWYWY

 



55555Grudzieñ 2011 Przegl¹d Pyskowicki  nr 12 (182)

     
     
      
     
      
      
   
       
    
    
      
     
       
      
    
    
       
    
      
     
      
       
       
    
       
      
       
      
      
       
     
      
 

 

ZMIANAZMIANAZMIANAZMIANAZMIANA
ORGANIZACJIORGANIZACJIORGANIZACJIORGANIZACJIORGANIZACJI
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Pewna po¿yczka do 5 tysiêcyPewna po¿yczka do 5 tysiêcyPewna po¿yczka do 5 tysiêcyPewna po¿yczka do 5 tysiêcyPewna po¿yczka do 5 tysiêcy
tel. 504-230-495tel. 504-230-495tel. 504-230-495tel. 504-230-495tel. 504-230-495
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REFLEKSOLOGIAREFLEKSOLOGIAREFLEKSOLOGIAREFLEKSOLOGIAREFLEKSOLOGIA
Masa¿e lecznicze stóp

tel. 662 814 310

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

Zarządzeniem Nr RZ.0050.213.2011
z dnia 07.12.2011 r. przeznaczył do zbycia
nieruchomość lokalową (garaż) na rzecz na-
jemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wie-
czyste udziału w prawie użytkowania wieczy-
stego działki nr 1/8 położonej w Pyskowicach
przy ul. Wieczorka, objętej KW Nr GL1G/
00034164/1.

Ww. zarządzenie zostało wywieszone na
urzędowej tablicy ogłoszeń w budynku Urzę-
du Miasta Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich
3 oraz na stronach internetowych Urzędu.

ZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIE
Burmistrz Miasta Pyskowice

Praca dodatkowa lub stała.
Agenci ubezpieczeniowi,

doradcy finansowi itp. mile widziani.
Dzwoń lub wyślij sms o treści: Praca

795 531 790

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO
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ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 677 ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 677 ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 677 ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 677 ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 677 iiiii 71 71 71 71 71
(PYSKOWICE-GLIWICE, GLIWICE-PYSKOWICE)(PYSKOWICE-GLIWICE, GLIWICE-PYSKOWICE)(PYSKOWICE-GLIWICE, GLIWICE-PYSKOWICE)(PYSKOWICE-GLIWICE, GLIWICE-PYSKOWICE)(PYSKOWICE-GLIWICE, GLIWICE-PYSKOWICE)

677 Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek: Pyskowice Plac Wyszyñskiego
Kierunek: Trynek Toruñska

Dni robocze szkolne
412 512 38Z 612 38Z 707 12Z 38Z 812 38Z 912A 38Z 1012 38Z 1142 1242 1338Z

1412 38Z 1512 38Z 1612 38Z 1712A 38Z 1812A 38Z 1935 2035 2135 2335A

Dni robocze w ferie i wakacje
412 512 38Z 612 38Z 707 38Z 812 38Z 912A 38Z 1012 38Z 1142 1242 1338Z

1412 38Z 1512 38Z 1612 38Z 1712A 38Z 1812A 38Z 1935 2035 2135 2335A

Dni wolne
435 535 635 735 835 935 1035 1135 1235 1335 1435 1535 1635 1735

1835 1935 2035 2135 2335A

1 I, 25 XII, Niedziela Wielkanocna
535 735 935 1135 1335 1535 1735 1935 2135 2335A

Sylwester
435 535 635 735 835 935 1035 1135 1235 1335 1435 1535 1635 1735

1835 1935 2035

Wigilia Bożego Narodzenia
435 535 635 735 835 935 1035 1135 1235 1335 1435 1535 1635 1735 1835

Rozkład obowiązujący od 2011-02-01

Legenda:
00  Kurs wykonywany pojazdem niskopodłogowym.
A Kurs do: Gliwice Plac Piastów
Z Kurs przez: Pyskowice Szkoła " Pyskowice Ośrodek Zdro-
wia " Pyskowice Dworzec PKP " Pyskowice Specjalista n/ż

677 Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek: Gliwice Plac Piastów
Kierunek: Pyskowice Szpitalna

Dni robocze szkolne
332 412Z 42 513Z 43 613Z 28 43 714Z 44 814Z 44 914Z 44 1044 1144 1244

1314Z 44 1414Z 44 1514Z 44 1614Z 44 1714Z 59 1859 1956 2056 2256

Dni robocze w ferie i wakacje
332 412Z 42 513Z 43 613Z 43 714Z 44 814Z 44 914Z 44 1044 1144 1244

1314Z 44 1414Z 44 1514Z 44 1614Z 44 1714Z 59 1859 1956 2056 2256

Dni wolne
356 456 556 656 756 856 956 1056 1156 1256 1356 1456 1556 1656

1756 1856 1956 2056 2256

1 I, 25 XII, Niedziela Wielkanocna
456 656 856 1056 1256 1456 1656 1856 2056 2256

Sylwester
356 456 556 656 756 856 956 1056 1156 1256 1356 1456 1556 1656

1756 1856 1956

Wigilia Bożego Narodzenia
356 456 556 656 756 856 956 1056 1156 1256 1356 1456 1556 1656 1756

Rozkład obowiązujący od 2011-02-01

Legenda:
00  Kurs wykonywany pojazdem niskopodłogowym.
Z Kurs przez: Pyskowice Specjalista n/ż " Pyskowice Dwo-
rzec PKP " Pyskowice Ośrodek Zdrowia " Pyskowice Szkoła "
Pyskowice Powstańców Śląskich

 71 Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek: Pyskowice Plac Wyszyñskiego
Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Dni robocze
525Z 55 625Z 55 725 55 825 55 925 1125 1325 1425 55 1525 55 1625 55

1725 55 1910 2110 2240

Dni wolne
520 710 910 1110 1310 1510 1710 1910 2110 2240

Sylwester
520 710 910 1110 1310 1510 1710 1910

Wigilia Bożego Narodzenia
520 710 910 1110 1310 1510 1710

Rozkład obowiązujący od 2011-08-01

Legenda:
00  Kurs wykonywany pojazdem niskopodłogowym.
Z Kurs przez: Łabędy Huta " Łabędy Rynek
Linia nie kursuje w dniach 25 grudnia, 1 stycznia oraz w Nie-
dzielę Wielkanocną.

 71 Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek: Gliwice Plac Piastów
Kierunek: Pyskowice Szpitalna

Dni robocze
420 50 520 50 620 50 720 50 820 1020 1220 1320 50Z 1420 50Z 1520 50

1620 50 1820 2020 2150

Dni wolne
420 620 820 1020 1220 1420 1620 1820 2020 2150

Sylwester
420 620 820 1020 1220 1420 1620 1820

Wigilia Bożego Narodzenia
420 620 820 1020 1220 1420 1620

Rozkład obowiązujący od 2011-08-01

Legenda:
00  Kurs wykonywany pojazdem niskopodłogowym.
Z Kurs przez: Łabędy Rynek " Łabędy Huta
Linia nie kursuje w dniach 25 grudnia, 1 stycznia oraz w Nie-
dzielę Wielkanocną.

PYSKOWICE - GLIWICE

PYSKOWICE - GLIWICE GLIWICE - PYSKOWICE

GLIWICE - PYSKOWICE

W kolejnych numerach „Przeglądu Pyskowickiego” zostaną opublikowane rozkłady jazdy autobusów linii: 20, 184, 707.
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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

        

Po¿yczki pozabankowePo¿yczki pozabankowePo¿yczki pozabankowePo¿yczki pozabankowePo¿yczki pozabankowe
bez bikubez bikubez bikubez bikubez biku

tel. 695-230-597tel. 695-230-597tel. 695-230-597tel. 695-230-597tel. 695-230-597

SPRZEDA¯ GAD¯ETSPRZEDA¯ GAD¯ETSPRZEDA¯ GAD¯ETSPRZEDA¯ GAD¯ETSPRZEDA¯ GAD¯ETÓWÓWÓWÓWÓW
PROMOCYJNYCHPROMOCYJNYCHPROMOCYJNYCHPROMOCYJNYCHPROMOCYJNYCH

   

NOWO OTWNOWO OTWNOWO OTWNOWO OTWNOWO OTWARARARARARTYTYTYTYTY
GABINET LEKARSKIGABINET LEKARSKIGABINET LEKARSKIGABINET LEKARSKIGABINET LEKARSKI

usługi medyczne
z zakresu chorób wewnętrznych

i kardiologii (echo serca),
wizyty domowe -

EKG w domu pacjenta

lek. med. DOROTA ZARAŃSKA
Specjalista Chorób Wewnętrznych

Przyjmuje:
środa 16.00 - 18.00
piątek 16.00 - 18.00

Budynek starego szpitala,
pokój nr 2 - parter

Rejestracja telefoniczna

605 295 853605 295 853605 295 853605 295 853605 295 853
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