
Egzemplarz bezpłatnyPAŹDZIERNIK 2017  Nr 10 (252)

W związku z koniecznością zachowania
w okresie rozliczeniowym (październik, listopad, grudzień 2017 r.)

obowiązującego wymiaru czasu pracy

URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
31 października 2017 r.

BĘDZIE NIECZYNNY

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA

         
         
         
          
         
        
        
         
          
         
        



PRZEBUDOWA BOISKA PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
        

           
          
      
        
          
  

POROZUMIENIE O UTWPOROZUMIENIE O UTWPOROZUMIENIE O UTWPOROZUMIENIE O UTWPOROZUMIENIE O UTWORZENIUORZENIUORZENIUORZENIUORZENIU
KLASTRA ENERGIIKLASTRA ENERGIIKLASTRA ENERGIIKLASTRA ENERGIIKLASTRA ENERGII

      
         
            
            
         
     
         
            
         
           
             
        

        
         
  

 
    

BIEG JESIENI 2017BIEG JESIENI 2017BIEG JESIENI 2017BIEG JESIENI 2017BIEG JESIENI 2017
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InforInforInforInforInformacje burmacje burmacje burmacje burmacje burmistrzamistrzamistrzamistrzamistrza

    
    
       
    
       
      
       
       
   
       
    
 

1. "Plac zabaw - modernizacja ogrodu
przedszkolnego (Przedszkole nr 3)"

       
      
    
    
     
     
       
     
    
    
     
    
    
       
    

2. "Zakup i instalacja urządzeń do ćwi-
czeń plenerowych"

     
     
    
     
      
     
     
      
     
     
      
      
     
      
      
     
     
     
       
  

3. "Plac zabaw dla dzieci w części Py-
skowice - Południe"

      
    

    
     
       
     
    
     
       
    
       
     
      
      
   
 

       
   
    
        

PIERPIERPIERPIERPIERWSZE EFEKTYWSZE EFEKTYWSZE EFEKTYWSZE EFEKTYWSZE EFEKTY PYSKOWICKIEGO PYSKOWICKIEGO PYSKOWICKIEGO PYSKOWICKIEGO PYSKOWICKIEGO
BUD¯ETU OBYWBUD¯ETU OBYWBUD¯ETU OBYWBUD¯ETU OBYWBUD¯ETU OBYWAAAAATELSKIEGOTELSKIEGOTELSKIEGOTELSKIEGOTELSKIEGO

     
       
   
     
     
    
    
 
       
      
    
    
     
      
      
      

 
  

WWWWWALKA ZE SMOGIEM -ALKA ZE SMOGIEM -ALKA ZE SMOGIEM -ALKA ZE SMOGIEM -ALKA ZE SMOGIEM -
UCHWUCHWUCHWUCHWUCHWA£A  ANTYSMOGOWA£A  ANTYSMOGOWA£A  ANTYSMOGOWA£A  ANTYSMOGOWA£A  ANTYSMOGOWAAAAA
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Z  PRAC RADY MIEJSKIEJ
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PROJEKTY MIEJSCOPROJEKTY MIEJSCOPROJEKTY MIEJSCOPROJEKTY MIEJSCOPROJEKTY MIEJSCOWYCH PLANÓWYCH PLANÓWYCH PLANÓWYCH PLANÓWYCH PLANÓWWWWW
ZAGOSPODAROZAGOSPODAROZAGOSPODAROZAGOSPODAROZAGOSPODAROWWWWWANIAANIAANIAANIAANIA
PRZESTRZENNEGOPRZESTRZENNEGOPRZESTRZENNEGOPRZESTRZENNEGOPRZESTRZENNEGO

K O N D O L E N C J E

Pani Dorocie Ziębie
Jej rodzinie oraz wszystkim bliskim

słowa wsparcia i wyrazy głębokiego współczucia
w trudnych chwilach po stracie

MAMY
składa Samorząd Miasta, pracownicy Urzędu

Miejskiego w Pyskowicach oraz Kolegium
Redakcyjne „Przeglądu Pyskowickiego”

P O D Z IĘK O W A N I A
Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom
i wszystkim, którzy uczestniczyli

w uroczystościach pogrzebowych

śp. URSZULI HYTRY
serdeczne podziękowania składa Rodzina
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WWWWWALKAALKAALKAALKAALKA ZE SMOGIEM - UCHW ZE SMOGIEM - UCHW ZE SMOGIEM - UCHW ZE SMOGIEM - UCHW ZE SMOGIEM - UCHWA£AA£AA£AA£AA£A ANTYSMOGOW ANTYSMOGOW ANTYSMOGOW ANTYSMOGOW ANTYSMOGOWAAAAA
   

         
         
      
     
      
      
     
       
    
      
      
     
     
      
     

   
        
     
     
      
     

    
      


Kat. I (dziewczęta i chłopcy 4 lata)
   

BIEG JESIENI 2017BIEG JESIENI 2017BIEG JESIENI 2017BIEG JESIENI 2017BIEG JESIENI 2017
   
   
Kat. II (dziewczęta i chłopcy 5 lat)
   
   
   
Kat. III (dziewczęta i chłopcy 6 lat)
   
   
   
Kat. IV (dziewczęta 7-8 lat)
   
   
   
Kat. V (chłopcy 7-8 lat)
   
   
   
Kat. VI (dziewczęta 9-10 lat)
  
   
   
Kat. VII (chłopcy 9-10 lat)
   
   
   

Kat. VIII (dziewczęta 11-12 lat)
   
   
   
Kat. IX (chłopcy 11-12 lat)
   
   
   
Kat. X (dziewczęta 13-15 lat)
   
   
   
Kat. XI (chłopcy 13-15 lat)
   
   
   
Kat. XII (dziewczęta 16-25 lat)
   
Kat. XIII (chłopcy 16-25 lat)
   
   
   
Kat. XIV (kobiety 26-35 lat)
     
   
Kat. XV (mężczyźni 26-35 lat
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DZIA£ALNOŒÆ W CENTRUM WYSTDZIA£ALNOŒÆ W CENTRUM WYSTDZIA£ALNOŒÆ W CENTRUM WYSTDZIA£ALNOŒÆ W CENTRUM WYSTDZIA£ALNOŒÆ W CENTRUM WYSTAAAAAWIENNICZYMWIENNICZYMWIENNICZYMWIENNICZYMWIENNICZYM

      
         
         
          
        
           
         
        
         
        


       
         
         
         
       
        
         
        
         
         
   

        
           
         
        
        
          
         
        
        
        
          
            
            
           
          
         
         
         
         

       
    

 

BIEG JESIENI 2017BIEG JESIENI 2017BIEG JESIENI 2017BIEG JESIENI 2017BIEG JESIENI 2017
   

Kat. XVI (kobiety 36-49 lat)
   
   
     
Kat. XVII (mężczyźni 36-49 lat)
   
   
   
Kat. XIX (mężczyźni 50-59 lat)
   
   
   
Kat. XXI (mężczyźni 60-69 lat)
   
   
   
Kat. XXIII (mężczyźni 70 lat i starsi)
   
NORDIC WALKING (wylosowani zwycięzcy)
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WYSZUKIWWYSZUKIWWYSZUKIWWYSZUKIWWYSZUKIWARKAARKAARKAARKAARKA
WY£¥CZEÑ I PRZERWY£¥CZEÑ I PRZERWY£¥CZEÑ I PRZERWY£¥CZEÑ I PRZERWY£¥CZEÑ I PRZERWWWWW
W DOSTW DOSTW DOSTW DOSTW DOSTAAAAAWIE PR¥DUWIE PR¥DUWIE PR¥DUWIE PR¥DUWIE PR¥DU

          
       
       
         
  

        
         
     

       
    

     
          

          
            

   
             

       
    

       

KLUB SENIORAKLUB SENIORAKLUB SENIORAKLUB SENIORAKLUB SENIORA
PRZY PPRZY PPRZY PPRZY PPRZY PARAFII ŒWARAFII ŒWARAFII ŒWARAFII ŒWARAFII ŒW. MIK. MIK. MIK. MIK. MIKO£AJO£AJO£AJO£AJO£AJAAAAA

MA JU¯ 10 LAMA JU¯ 10 LAMA JU¯ 10 LAMA JU¯ 10 LAMA JU¯ 10 LATTTTT
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ROZK£AD JAZDYROZK£AD JAZDYROZK£AD JAZDYROZK£AD JAZDYROZK£AD JAZDY AUT AUT AUT AUT AUTOBUSÓW – KIERUNEK GLIWICEOBUSÓW – KIERUNEK GLIWICEOBUSÓW – KIERUNEK GLIWICEOBUSÓW – KIERUNEK GLIWICEOBUSÓW – KIERUNEK GLIWICE

KZK GOP Rozkład jazdy ważny od: 16.10.2017

0410P   0509P   0544   0610   0644   0709P   0744   0819P   0844   0919GP   0944   1019P   1044   1144   1244   1344   1419P

1444   1519P   1544   1619P   1644   1719GP   1744   1819GP   1852   1937   2042P   2137   2217GP   2305G   2332GP

0437P    0532    0637P    0732    0837P    0932    1037P   1132    1237P    1332    1437P    1532    1637P    1732    1837P    1932

2037P    2132    2255G    2332GP

0437P    0532    0637P    0732    0837P    0932    1037P   1132    1237P    1332    1437P    1532    1637P    1732    1837P

0437P   0532   0637P   0732   0837P   0932   1037P   1132   1237P   1332   1437P   1532   1637P   1732   1837P   1932   2037P

Objaśnienia:
G – kurs do: Gliwice Plac Piastów

P – kurs przez: Pyskowice Centrala Nasienna, z pominięciem: Pyskowice Szkoła >> Specjalista

00:00 – kursy podkreślone realizowane pojazdem niskopodłogowym

Sylwester

Soboty, Niedziele i Święta

Od Poniedziałku do Piątku - w okresie ferii i wakacji letnich

Wigilia

0410P   0509P   0544   0610   0644   0709P   0714   0744   0819P   0844   0919GP   0944   1019P   1044   1144   1244   1344   1419P

1444   1519P   1544   1604G   1619P   1644   1719GP   1744   1819GP   1852   1937   2042P   2137   2217GP   2305G   2332GP

Od Poniedziałku do Piątku - w dni nauki szkolnej

Przystanek: Pyskowice Wojska Polskiego 3

Kierunek: Trynek Toruńska677

KZK GOP Rozkład jazdy ważny od: 16.10.2017

0340P   0413   0443P   0510   0541P   0611   0641P   0711   0741P   0811   0841P   0911   0941P   1041P   1141P   1241P   1311

1341P   1411   1441P   1511   1541P   1611   1641P   1711   1756P   1856   1955P   2055   2145P   2220     2258

0356P     0450P     0555     0655P     0755     0855P     0955     1055P     1155     1255P     1355     1455P     1555     1655P

1755     1855P     1955     2055P     2220     2258

0356P 0450P 0555 0655P 0755 0855P 0955 1055P 1155 1255P 1355 1455P 1555 1655P 1755

0356P   0450P   0555   0655P   0755   0855P   0955   1055P   1155   1255P   1355   1455P   1555   1655P   1755   1855P   1955

Sylwester

Soboty, Niedziele i Święta

Od Poniedziałku do Piątku - w okresie ferii i wakacji letnich

Wigilia

0340P   0413   0443P   0510   0541P   0611   0629P   0641P    0711   0741P   0811   0841P   0911   0941P   1041P   1141P   1241P

1311   1341P   1411   1441P   1504   1511   1541P   1611   1641P   1711   1756P   1856   1955P   2055   2145P   2220   2258

Od Poniedziałku do Piątku - w dni nauki szkolnej

Przystanek: Gliwice Plac Piastów 4

Kierunek: Pyskowice Szpitalna677

Objaśnienia:
P – kurs przez: Pyskowice Centrala Nasienna, z pominięciem: Pyskowice Specjalista >> Szkoła

00:00 – kursy podkreślone realizowane pojazdem niskopodłogowym
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ROZK£AD JAZDYROZK£AD JAZDYROZK£AD JAZDYROZK£AD JAZDYROZK£AD JAZDY AUT AUT AUT AUT AUTOBUSÓW – KIERUNEK GLIWICEOBUSÓW – KIERUNEK GLIWICEOBUSÓW – KIERUNEK GLIWICEOBUSÓW – KIERUNEK GLIWICEOBUSÓW – KIERUNEK GLIWICE

KZK GOP Rozkład jazdy ważny od: 01.09.2017

Przystanek: Pyskowice Wojska Polskiego 3

Kierunek: Sikornik Osiedle71

0517Ł 0542 0617Ł 0657 0727 0757 0827 0857 0927 1112 1312Ł

1427 1457 1527 1557 1627 1657 1727 1827G 1917G 2107GŁ 2247G

0512G     0707     0907     1107G     1307     1507     1707     1907G     2107G     2237G

0512G         0707         0907         1107G         1307         1507         1707

0512G       0707       0907       1107G       1307       1507       1707       1907

Objaśnienia:

G – kurs do: Gliwice Plac Piastów

Ł – kurs przez: Łabędy Huta >> Rynek, z pominięciem: Łabędy Ogródki Działkowe [nż] >> ZST [nż]

00:00 – kursy podkreślone realizowane pojazdem niskopodłogowym

Sylwester

Wigilia

Soboty, Niedziele i Święta

Od Poniedziałku do Piątku

KZK GOP Rozkład jazdy ważny od: 01.09.2017

0421 0451 0521 0551Ł 0624 0654 0723 0753

0823 1008 1218 1323 1353Ł 1423 1453Ł 1523

1553 1623 1653 1823 2015 2200Ł

0421      0617      0817      1017      1217      1417      1617      1817      2015      2155

0421         0617         0817         1017         1217         1417         1617

0421        0617        0817        1017        1217        1417        1617        1817

Przystanek: Gliwice Plac Piastów 4

Kierunek: Pyskowice Szpitalna71
Od Poniedziałku do Piątku

Soboty, Niedziele i Święta

Wigilia

Objaśnienia:

Ł – kurs przez: Łabędy Rynek >> Huta, z pominięciem: Łabędy ZST [nż] >>  Ogródki Działkowe [nż]

00:00 – kursy podkreślone realizowane pojazdem niskopodłogowym

Sylwester
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SZKO£ASZKO£ASZKO£ASZKO£ASZKO£A
Z SERCEMZ SERCEMZ SERCEMZ SERCEMZ SERCEM

         
            
            
         
        


        
         
          
        

       
       
    

        
   

     
         

    
        

      
            

      
        
       
      
        
            
        
        
       
       
   

        
      

 
 

JAK SIÊ UCZYÆ,JAK SIÊ UCZYÆ,JAK SIÊ UCZYÆ,JAK SIÊ UCZYÆ,JAK SIÊ UCZYÆ,
¯EBY SIÊ NAUCZYÆ?¯EBY SIÊ NAUCZYÆ?¯EBY SIÊ NAUCZYÆ?¯EBY SIÊ NAUCZYÆ?¯EBY SIÊ NAUCZYÆ?

Mamo, Tato!
Nie jestem jeszcze tak odpowiedzialny, jak Ci się wydaje…

Możesz mi pomóc w nauce:
przejrzyj przynajmniej 2 x w tygodniu moje zeszyty i ćwiczenia;
sprawdź, czy przeczytałem lekturę;
upewnij się, że spakowałem się wieczorem na kolejny dzień;
przepytaj mnie z materiału zadanego do sprawdzianu lub kart-
kówki;
sprawdź, czy zrobiłem zadanie domowe;
chwal mnie za moje osiągnięcia - to dla mnie ważne;
zauważaj moją pracę własną włożoną w naukę, nawet jeśli efekty
nie były zadowalające;
interesuj się tym, co wydarzyło się w szkole - zapytaj o mój
dzień.

Dziękuję Ci za pomoc i zainteresowanie.

       
       
        
        
       

          
          
            


 

Punkt Opłat.
Przyjmujemy wszystkie opłaty, raty itp.

Biuro Kredytowe Fines
44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1

tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W PYSKOWICACH
W NOWYM ROKU AKADEMICKIM

W związku z koniecznością zachowania
w okresie rozliczeniowym (październik, listopad, grudzień 2017 r.)

obowiązującego wymiaru czasu pracy

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W PYSKOWICACH

31 października 2017 r.
BĘDZIE NIECZYNNY

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA

       
       
     
     
         
      
        
     

 
     
         

         
        
      
         
  

     
     
     

 
   

POMOCPOMOCPOMOCPOMOCPOMOC
¯YWNOŒCIOW¯YWNOŒCIOW¯YWNOŒCIOW¯YWNOŒCIOW¯YWNOŒCIOWAAAAA
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PYSKOWICKIE D£UGOPISY
Z KOÑCÓWK¥ DO EKRANÓW

DOTYKOWYCH

        
          
        
       

        
           
    

PYSKOWICZANKAPYSKOWICZANKAPYSKOWICZANKAPYSKOWICZANKAPYSKOWICZANKA
LAUREALAUREALAUREALAUREALAUREATK¥TK¥TK¥TK¥TK¥

NAJWNAJWNAJWNAJWNAJWA¯NIEJSZEJA¯NIEJSZEJA¯NIEJSZEJA¯NIEJSZEJA¯NIEJSZEJ
FILMOWEJ NAGRODYFILMOWEJ NAGRODYFILMOWEJ NAGRODYFILMOWEJ NAGRODYFILMOWEJ NAGRODY

W POLSCEW POLSCEW POLSCEW POLSCEW POLSCE
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T³umaczenia medyczne, prawnicze i inne

Kursy jêzyka angielskiego dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych

Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4
tel. 668-452-917

www.angielski.pyskowice.biz

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO


