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ŒWIÊTO LUDZI DOBREJ WOLI

          
           
          
            
          
            
          
          
            
     

        
       
            
            
            
             
         
         
           

         
             
          
         
        
          
       
           
        
          
        
          
            
       

              
          
         
            
          
          
        
             
              
          
       

Wszystkim Pyskowiczanom oraz czytelnikom "Przegl¹du
Pyskowickiego" z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia ¿yczymy radoœci, zdrowia, spokoju i ciep³a
rodzinnego przy wigilijnym stole, oraz wszelkiej pomyœlnoœci
w roku 2013!

Rada Miejska
Burmistrz Pyskowic

Redakcja "Przegl¹du Pyskowickiego"

"PROSIMY"PROSIMY"PROSIMY"PROSIMY"PROSIMY, ZAMIEÑCIE SIÊ, ZAMIEÑCIE SIÊ, ZAMIEÑCIE SIÊ, ZAMIEÑCIE SIÊ, ZAMIEÑCIE SIÊ
Z NAMI MIESZKANIEM!"Z NAMI MIESZKANIEM!"Z NAMI MIESZKANIEM!"Z NAMI MIESZKANIEM!"Z NAMI MIESZKANIEM!"

   

         
          
        
         
         
          
          
         
         
       
    

          
         
     

      
            
       



22222 Przegl¹d Pyskowicki  nr 12 (194) Grudzieñ 2012

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

       
     
    
   
     
       
       
    

     
   
     
       

   
     
        

      
     
       
       
     
      

     
       
       

     
     
     
    
     
      
 

¯ELAZNE, DIAMENTOWE I Z£OTE GOD¯ELAZNE, DIAMENTOWE I Z£OTE GOD¯ELAZNE, DIAMENTOWE I Z£OTE GOD¯ELAZNE, DIAMENTOWE I Z£OTE GOD¯ELAZNE, DIAMENTOWE I Z£OTE GODYYYYY

INFORMACJA
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
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ZMIANA ROZK£ADU JAZDY LINII 71

DZIEÑ SENIORADZIEÑ SENIORADZIEÑ SENIORADZIEÑ SENIORADZIEÑ SENIORA
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WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

"PROSIMY, ZAMIEÑCIE SIÊ"PROSIMY, ZAMIEÑCIE SIÊ"PROSIMY, ZAMIEÑCIE SIÊ"PROSIMY, ZAMIEÑCIE SIÊ"PROSIMY, ZAMIEÑCIE SIÊ
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"K"K"K"K"KONOPNICKAONOPNICKAONOPNICKAONOPNICKAONOPNICKA"""""
DZIECIOMDZIECIOMDZIECIOMDZIECIOMDZIECIOM

MAGLOWANIE
ODBIÓR I DOWÓZ

DO KLIENTA GRATIS!
TEL: 798 879 730

Pogotowie komputerowe
PC POMOC
798-867-888

(cały tydzień od 8-21)
www.pcpomoc.com
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 Praca wykonana kredką
        
        
     
        
     

Praca wykonana farbą, plasteliną,
wycinanką

        

        

Praca wykonana kredką
        
        
        

Praca wykonana farbą, plasteliną,
wycinanką

       
        

     
      
      
  

      
 

Praca wykonana kredką
      
 
      
 
      
   

Praca wykonana farbą,
plasteliną, wycinanką

       
  
       
    
      


        

Praca wykonana kredką
       
  
       
  
       
  

Laureaci kampanii:
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SZYBKIE
KREDYTY

DLA KA¯DEGO,
BEZ BIK-u
TELEFON:

667 523 935

       
       
    
       
    
      
    
       
     
      
    
     
     
      
      
    
      
      
     

 

NOWY SPRZÊT W SZPITNOWY SPRZÊT W SZPITNOWY SPRZÊT W SZPITNOWY SPRZÊT W SZPITNOWY SPRZÊT W SZPITALUALUALUALUALU



66666 Przegl¹d Pyskowicki  nr 12 (194) Grudzieñ 2012

          
       
          
         
           

         
          
           
         
    

DZIEÑ ŒWIÊTEGO MARCINADZIEÑ ŒWIÊTEGO MARCINADZIEÑ ŒWIÊTEGO MARCINADZIEÑ ŒWIÊTEGO MARCINADZIEÑ ŒWIÊTEGO MARCINA
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"KLUCZ DO PRZYSZ£OŒCI"
- KLUCZ DO SUKCESU
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Rodzice występujących uczniów byli dumni ze swoich pociech

       
         
        
       
          
       
           
          
    

               
        
      
       
        
          
        
      

 

T³umaczenie dokumentówT³umaczenie dokumentówT³umaczenie dokumentówT³umaczenie dokumentówT³umaczenie dokumentów
oraz asysta w urzêdachoraz asysta w urzêdachoraz asysta w urzêdachoraz asysta w urzêdachoraz asysta w urzêdach

Kursy jêzykowe:Kursy jêzykowe:Kursy jêzykowe:Kursy jêzykowe:Kursy jêzykowe:
- dzieci od 6 lat- dzieci od 6 lat- dzieci od 6 lat- dzieci od 6 lat- dzieci od 6 lat

- dor- dor- dor- dor- doroœli 30+, zajêcia w sobotyoœli 30+, zajêcia w sobotyoœli 30+, zajêcia w sobotyoœli 30+, zajêcia w sobotyoœli 30+, zajêcia w soboty
- przygotowanie do matur- przygotowanie do matur- przygotowanie do matur- przygotowanie do matur- przygotowanie do maturyyyyy

i innych egzaminówi innych egzaminówi innych egzaminówi innych egzaminówi innych egzaminów
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£UMACZE PRZYSIÊGLI
ANGIELSKI - NIEMIECKI

ANIO£ANIO£ANIO£ANIO£ANIO£YYYYY P P P P PANI PEDAGOGANI PEDAGOGANI PEDAGOGANI PEDAGOGANI PEDAGOG
           

            
           
           
           
   
   
  
     
    
   
    
   
     
       
   
   
    
    
    
   
     
     
           
          
           

              
           
           
            
             
              
           
              
            
         
             
              
          
           
         
            
          
         
          
        
          
            
          
             
        

              
             
           
           
           

         
           
       
          
 

        
            
          
         
          
          
           
              
            
          
            
      

 

10 LAT MINÊ£O JAK JEDEN DZIEÑ10 LAT MINÊ£O JAK JEDEN DZIEÑ10 LAT MINÊ£O JAK JEDEN DZIEÑ10 LAT MINÊ£O JAK JEDEN DZIEÑ10 LAT MINÊ£O JAK JEDEN DZIEÑ
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PUCHAR ZOSTPUCHAR ZOSTPUCHAR ZOSTPUCHAR ZOSTPUCHAR ZOSTAJE W PYSKAJE W PYSKAJE W PYSKAJE W PYSKAJE W PYSKOOOOOWICAWICAWICAWICAWICACH -CH -CH -CH -CH -
7. MISTRZOSTW7. MISTRZOSTW7. MISTRZOSTW7. MISTRZOSTW7. MISTRZOSTWA S£U¯B MUNDUROA S£U¯B MUNDUROA S£U¯B MUNDUROA S£U¯B MUNDUROA S£U¯B MUNDUROWYCH W FUTSWYCH W FUTSWYCH W FUTSWYCH W FUTSWYCH W FUTSALUALUALUALUALU

       
    
      
   

     
       
     
     
      
      
     
    
     
      
       
      
      


WYRÓ¯NIENIE DLA
MAI OGONOWSKIEJ

W KONKURSIE
FOTOGRAFICZNYM

EXPIRIENCE

     
    
     
      
     
     
      
       


      
       
      
     
      

 

Wicedyrektor Jolanta Dąbrowska w towarzystwie
nauczyciela Mirosława Goliszewskiego

wręcza dyplom i nagrodę Mai Ogonowskiej
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PI£KA NO¯NA
     
         

       
  

FUTSAL
        

   
        

          
        
  

         
     

       
          

     

PYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORT

TENIS STO£OWY
          

             
 

          
         
          
           

     

M.Lp. Nazwa BramkiP.R.Z.Pkt.

35-16
51-28
32-23
30-19
39-28
36-28
26-21
25-22
26-37
23-44
21-49
25-54

Pogoñ 04 Szczecin
Clearex Chorzów
Red Devils Chojnice
Marwit Toruñ
Gatta Zduñska Wola
Rekord Bielsko-Bia³a
Wis³a Krakbet Kraków
Remedium Pyskowice
GKS Tychy
AZS UŒ Katowice
Gwiazda Ruda Œl¹ska
AZS UG Gdañsk

1
3
3
2
1
4
5
5
5
7
7
8

2
0
0
2
4
2
1
1
2
1
2
1

7
7
7
6
5
4
4
4
3
2
1
1

23
21
21
20
19
14
13
13
11
7
5
4

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

           
     

           
            
            
            

   

Iloœæ
meczy

M-ce Nazwa klubu BramkiPkt.

UKS Feniks II Pyskowice

GKS Gwarek II Ornontowice

LKS Naprzód II ̄ ernica

LKS 45 Bujaków II Miko³ów

ULKS Tajfun III Ligota £abêdzka

UKS QUO VADIS Makoszowy II Zabrze

KS Burza Borowa Wieœ

LKS Stra¿ak III Miko³ów

LKS Wilki II Wilcza

KS Drama Kamieniec

ULKS Ruch II Pniów

LKS Naprzód II Œwibie

LKS Victoria Pilchowice OPP

9

8

8

9

8

8

8

8

9

9

7

8

7

69:21

69:11

69:11

49:41

51:29

46:34

37:43

39:41

33:57

32:58

17:53

11:69

8:62

18

16

16

12

10

10

7

6

4

4

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Iloœæ meczyM-ce Nazwa klubu BramkiPkt.

Carbo-Koks BTTS Silesia Miechowice II Bytom

UKS D¹browiak D¹browa Górnicza

LKS Liswarta Lisów

KU AZS UŒ Katowice

AKS II Miko³ów

MKS Orkan Chruszczobród

UKS Feniks Pyskowice

LKS Grom Z³ota Dama Poczesna

UKS ¯ak Sosnowiec

KS Viret CMC II Zawiercie

ULKS Tajfun II Ligota £abêdzka

MKS Skarbek II Tarnowskie Góry

MKS Siemianowiczanka Siemianowice Œl.

UKS QUO VADIS Makoszowy Zabrze

KU AZS UŒ II Katowice

LKS Zgoda Byczyna Jaworzno

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

88:22

87:23

80:30

69:41

61:49

55:55

58:52

57:53

47:73

48:62

41:69

42:68

31:79

41:69

39:71

33:77

21

20

19

16

13

13

11

11

11

8

8

7

6

5

4

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

        
          
    

Z DZIA£ALNOŒCI KLUBU MKSR
CZARNI PYSKOWICE
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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 dokonywania skrótów, przeredagowañ i zmiany tytu³ów, nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ
i listów. Ka¿dy z autorów bierze odpowiedzialnoœæ za prawdziwoœæ informacji 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
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TTTTTABLICE  I S£UPYABLICE  I S£UPYABLICE  I S£UPYABLICE  I S£UPYABLICE  I S£UPY
INFORMACYJNEINFORMACYJNEINFORMACYJNEINFORMACYJNEINFORMACYJNE

SKLEP "GROSIK"SKLEP "GROSIK"SKLEP "GROSIK"SKLEP "GROSIK"SKLEP "GROSIK"
w Pyskowicach, ul. Wojska Polskiego 9/1

oferuje art. zoologiczne (karmy, środki pielęgnacyjne,
akcesoria) oraz szeroki wybór zabawek dla dzieci.

Zapraszamy od pn.-pt. w godz. 10.00-17.00,
sobota w godz. 9.00-13.00.
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CARPE DIEM W DOMOWEJ KOLEKCJICARPE DIEM W DOMOWEJ KOLEKCJICARPE DIEM W DOMOWEJ KOLEKCJICARPE DIEM W DOMOWEJ KOLEKCJICARPE DIEM W DOMOWEJ KOLEKCJI
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