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Kilka minut po godzinie 10.00 do Kancelarii Prezy-
denta RP oraz Kancelarii Sejmu RP Burmistrz Miasta
Wacław Kęska przesłał list kondolencyjny.

Burmistrz Miasta Pyskowice

ul. Strzelców Bytomskich 3 tel. +48 (0) 32 332 60 00 www.pyskowice.pl
44-120 PYSKOWICE fax +48 (0) 332 60 02 info@pyskowice.pl

   
  
 

       
        
         
       
  

      
         
   

    

 

 

   Zeznania podatkowe (PIT) za 2009 rZeznania podatkowe (PIT) za 2009 rZeznania podatkowe (PIT) za 2009 rZeznania podatkowe (PIT) za 2009 rZeznania podatkowe (PIT) za 2009 r.....
W dniach od 22-30 kwietnia 2010 r. od poniedziałku do

czwartku w godz. 8.00 - 14.00, a w piątek  w godz. 8.00 do
13.00 przedstawiciel II Urzędu Skarbowego w Gliwicach bę-
dzie przyjmował zeznania podatkowe za 2009 rok w Urzę-
dzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3,
pok. 101 (parter).
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XLV sesja Rady odbyła się 24 marca
2010 r.

      
     
       
     
     
        
      
 

    
    
        

     


    
     
  

       


     
     
   
       

      
    

     
     
 

    
     

       
   
      
     
     
   

        
        
    
      
    
   
      
     
     
    
     
    
      

     
      

     
     
   

       
      
       
      
      
     
       

      
    
      
    
     
    
      
     
      
       

     
      
      
    
       
      
    
 

 
  

Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% podatku
na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego,

działających na terenie naszego miasta:

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.
KRS 0000007912
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
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Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pysko-
wic i okolic, zarówno dużych jak i małych, do udziału w ogól-
nopolskiej akcji  "POLSKA BIEGA".

Bieg wiosny 2010 odbędzie się 7 maja br. o godz. 16.00 na
Zaolszanach (weryfikacja uczestników biegu od godz. 15.00).

Długość trasy: od 400 do 3200 m (w zależności od wieku
uczestnika). Dla zwycięzców biegu przewidziane są atrak-
cyjne nagrody!!! Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Miejskim,
pok. 102 lub telefonicznie tel. 332 60 77, w terminie do
30.04.br.

ORGANIZATORZY:
Rada Miejska, Burmistrz Miasta, MOKiS, szkoły
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PO RAZ 10. ZMAGALI SIÊ Z ORTOGRAFI¥



88888 Przegl¹d Pyskowicki  nr 4 (162) 750 LAT PYSKOWIC Kwiecieñ 2010

BURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTAAAAA PYSKOWICE PYSKOWICE PYSKOWICE PYSKOWICE PYSKOWICE
        

       
          

  
          

  
        

       
           


           


           


           


        

       
           


           


        

       
            


          

 
           

 
        

       
           

     
           

     
       

         
    

       
      
      
    

    
     
    
      


    
    
   
     
    

    
     
      
     
     
    
     

FILMOWFILMOWFILMOWFILMOWFILMOWO W ZSMKO W ZSMKO W ZSMKO W ZSMKO W ZSMK        
      
     
     
      
     
     
     
     

      
     
     
      
 

    
    
     
    

    


     
    
      
     
     
      


   
     


 
 

 

                 
        
       
        
            
         
         
         
            
 

 
 

VIII REGIONALNYVIII REGIONALNYVIII REGIONALNYVIII REGIONALNYVIII REGIONALNY
PRZEGL¥D INSCENIZACJIPRZEGL¥D INSCENIZACJIPRZEGL¥D INSCENIZACJIPRZEGL¥D INSCENIZACJIPRZEGL¥D INSCENIZACJI

WIELKANOCNYCHWIELKANOCNYCHWIELKANOCNYCHWIELKANOCNYCHWIELKANOCNYCH



99999Kwiecieñ 2010 750 LAT PYSKOWIC Przegl¹d Pyskowicki  nr 4 (162)

FUTSAL

         
        
          
          
          
        

     
       
       
       
       

PYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORT

Tabela pierwszej grupy I ligi
           

     

PI£KA NO¯NA

          
         
  

     
    
    
    
          

          
         

  

SPORTOWE TO I OWO

    
        

          
         
         

         
         
           
          
         
            
        
            

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336
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Krakbet Kraków

Babylon Siemianowice Œl¹skie

Inpuls Alpol Siemianowice Œl¹skie

Remedium Pyskowice

Marioss Gazownik Wawelno

Marex Pressing Chorzów

AZS UŒ Katowice

Energetyk Jaworzno

MKF 99 Grajów

Rodakowski Politrade Tychy

AZS UP Wroc³aw
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KONKURS HISTORYCZNO - CZYTELNICZY
"PYSKOWICE MOJE MIASTO"

    
  
      

 
  
    

 
      
  
  
    

     
 

MYCIE OKIEN

795 589 247

Pranie dywanów
i tapicerek

664 466 403

FINA£ REGIONALNEGO KONKURSU
NA PREZENTACJÊ KOMPUTEROW¥

"NASZE DZIEDZICTWO"

O POWIATOWYM
KONKURSIE

RECYTATORSKIM…
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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. 032 231-32-16

Wydawca: GMINA PYSKOWICE.
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3,
44-120 Pyskowice,
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e-mail: gazetapyskowice.pl

     
    
    
   
    
     
      
    
     
    
    
    
    
   
      
 

    
      
     
     
    
       
    
  
    
   
    
   
      
    
     
      
     
    
       
      
   
    


   
     

     
     
    
   
     
    
      
    
    
    
      
    
   

    
    
      
     
     
   
     
      
   
   
    
      
    

    
   
    
    
   
    
    
      
    
    
     
  
     
    
    
    
   
  
   
   
    
   
   
   
    
    
     
   
      
     
       
      
    
      
    


     
   
     
   
     
      
    
     
     
     
    
      
      
     
    


 

Egon Franke, mistrz olimpijski z Tokio z 1964 roku, to najwybitniej-
szy szermierz w historii Piasta Gliwice. Ale kiedy sięgał po olimpij-
skie złoto był pyskowiczaninem! Warto przypomnieć związki Egona
Franke z grodem nad Dramą.

MISTRZ OLIMPIJSKIMISTRZ OLIMPIJSKIMISTRZ OLIMPIJSKIMISTRZ OLIMPIJSKIMISTRZ OLIMPIJSKI
Z PYSKOWICZ PYSKOWICZ PYSKOWICZ PYSKOWICZ PYSKOWIC
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Serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę "Le-
gend Pyskowickich - między historią a legendą".
30 maja po raz kolejny pyskowicki Rynek zamieni
się w jarmark średniowieczny, na którym za-
goszczą kupcy z całej Polski. W tym roku inspi-
racją do zorganizowania imprezy jest legenda o
nawiedzonym młynie, zlokalizowanym nad rzeką
Dramą.
Finałem imprezy będzie spektakl pt. "Kuglarze"
w wykonaniu Teatru "Gry i Ludzie" z Katowic.
Szczegółowy program imprezy w następnym nu-
merze Przeglądu Pyskowickiego.


