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CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498
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WIKTORIA REJMAN
NAGRODZONA

W MIÊDZYNARODOWYM
KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
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Czwarta od lewej - Wiktoria Rejman
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Informujemy, iż z myślą o mieszkańcach Pyskowic i oko-
lic 23 grudnia br. (poniedziałek) czynne będzie Targowi-
sko Miejskie przy ul. Strzelców Bytomskich.

        
         
         
    

"ŒWI¥TECZNY CZAS
POMAGANIA"- SCHENKER

W PRZEDSZKOLU NR 3

         
        
        
          
        
          
          
           
        
       
         
          
          
         
       

        
      

 
   

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

TARGOWISKO MIEJSKIE

Foto: Arkadiusz Remus
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ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 677 I 71ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 677 I 71ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 677 I 71ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 677 I 71ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 677 I 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

412Z 512Z38Y 612Z38Y 707Z12Y38Y 812Z38Y 912X38Y 1012Z38Y 1142Z 1242Z 1338Y

1412Z38Y 1512Z38Y 1612Z38Y 1712X38Y 1812X38Y 1938Y 2039Z 2135Y 2339X

Dni Robocze w Ferie i Wakacje

412Z 512Z38Y 612Z38Y 707Z38Y 812Z38Y 912X38Y 1012Z38Y 1142Z 1242Z 1338Y

1412Z38Y 1512Z38Y 1612Z38Y 1712X38Y 1812X38Y 1938Y 2039Z 2135Y 2339X

Dni Wolne

437Z 533Y 637Z 733Y 837Z 933Y 1037Z 1133Y 1237Z 1333Y 1437Z 1533Y 1637Z

1733Y 1837Z 1933Y 2037Z 2133Y 2337X

Sylwester

437Z 533Y 637Z 733Y 837Z 933Y 1037Z 1133Y 1237Z 1333Y 1437Z 1533Y 1637Z

1733Y 1837Z 1933Y 2037Z

Wigilia Bożego Narodzenia

437Z 533Y 637Z 733Y 837Z 933Y 1037Z 1133Y 1237Z 1333Y 1437Z 1533Y 1637Z

1733Y 1837Z

Wszystkich Świętych

437Z 533Y 637Z 733Y 837Z 933Y 1037Z 1133Y 1237Z 1333Y 1437Z 1533Y 1637Z

1733Y 1837Z 1933Y 2037Z 2133Y 2337X

Rozkład obowiązujący od 2013-11-01
Legenda:
00  Kurs wykonywany pojazdem niskopodłogowym.
Z Kurs przez: Pyskowice Centrala Nasienna n/ż
Y Kurs przez: Pyskowice Szkoła "Pyskowice Ośrodek Zdrowia"
„Pyskowice Dworzec PKP" Pyskowice Specjalista n/ż
X Kurs przez: Pyskowice Centrala Nasienna n/ż do Gliwice Plac Piastów

 71 Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek: Pyskowice Plac Wyszyñskiego

Kierunek: Gliwice Plac Piastów

Robocze

520Z50 620Z50 72055 82050 920 1120 1315Z 142050 152050 162050 1720 1820

1920 2110Z 2250

Dni Wolne

522 710 910 1110 1310 1510 1710 1910 2110 2255

Sylwester

522 710 910 1110 1310 1510 1710 1910

Wigilia Bożego Narodzenia

522 710 910 1110 1310 1510 1710

Wszystkich Świętych

522 710 910 1110 1310 1510 1710 1910 2110 2255

Rozkład obowiązujący od 2013-09-01
Legenda:
00  Kurs wykonywany pojazdem niskopodłogowym.
Z Kurs przez: Łabędy Huta " Łabędy Rynek
Linia nie kursuje w dniach 25 grudnia, 1 stycznia oraz w Niedzielę
Wielkanocną.

 677 Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek: Gliwice Plac Piastów

Kierunek: Pyskowice Szpitalna

Dni robocze Szkolne

332Z 412Y42Z 513Y43Z 613Y28Z43Z 714Y44Z 814Y44Z 914Y44Z 1044Z 1144Z 1244Z

1314Y44Z 1414Y44Z 1514Y44Z 1614Y44Z 1714Y59Z 1859Y 1956Z 2056Y 2256Y

Dni Robocze w Ferie i Wakacje

332Z 412Y42Z 513Y43Z 613Y43Z 714Y44Z 814Y44Z 914Y44Z 1044Z 1144Z 1244Z

1314Y44Z 1414Y44Z 1514Y44Z 1614Y44Z 1714Y59Z 1859Y 1956Z 2056Y 2256Y

Dni Wolne

356Z 456Z 556Y 656Z 756Y 856Z 956Y 1056Z 1156Y 1256Z 1356Y 1456Z 1556Y

1656Z 1756Y 1856Z 1956Y 2056Z 2256Y

Sylwester

356Z 456Z 556Y 656Z 756Y 856Z 956Y 1056Z 1156Y 1256Z 1356Y 1456Z 1556Y

1656Z 1756Y 1856Z 1956Y

Wigilia Bożego Narodzenia

356Z 456Z 556Y 656Z 756Y 856Z 956Y 1056Z 1156Y 1256Z 1356Y 1456Z 1556Y

1656Z 1756Y

Wszystkich Świętych

356Z 456Z 556Y 656Z 756Y 856Z 956Y 1056Z 1156Y 1256Z 1356Y 1456Z 1556Y

1656Z 1756Y 1856Z 1956Y 2056Z 2256Y

Rozkład obowiązujący od 2013-11-01
Legenda:
00  Kurs wykonywany pojazdem niskopodłogowym.
Z Kurs przez: Pyskowice Centrala Nasienna n/ż
Y Kurs przez: Pyskowice Specjalista n/ż "Pyskowice Dworzec PKP"
Pyskowice Ośrodek Zdrowia "Pyskowice Szkoła" Pyskowice Po-
wstańców Śląskich

 71 Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek: Gliwice Plac Piastów

Kierunek: Pyskowice Szpitalna

Robocze

42050 52056Z 62656 72156 826 1026 1226 132656Z 142656Z 152656 162656

1826 2020 2155Z

Dni Wolne

420 620 820 1020 1220 1420 1620 1820 2020 2155

Sylwester

420 620 820 1020 1220 1420 1620 1820

Wigilia Bożego Narodzenia

420 620 820 1020 1220 1420 1620

Wszystkich Świętych

420 620 820 1020 1220 1420 1620 1820 2020 2155

Rozkład obowiązujący od 2013-09-01
Legenda:
00  Kurs wykonywany pojazdem niskopodłogowym.
Z Kurs przez: Łabędy Rynek " Łabędy Huta
Linia nie kursuje w dniach 25 grudnia, 1 stycznia oraz w Niedzielę
Wielkanocną.

W kolejnych numerach "Przeglądu Pyskowickiego" zostaną opublikowane rozkłady jazdy autobusów linii: 20, 184, 707.
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PI£KA NO¯NA
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M.Lp. Nazwa BramkiP.R.Z.Pkt.

36-16
30-18
25-14
30-23
31-28
28-27
22-19
23-24
30-29
25-35
31-28
24-32
30-34
25-32
21-33
16-35

 Fortuna Gliwice
 £KS £agiewniki (Bytom)
 Sokó³ Orzech
 KS 94 Rachowice
 Orze³ Mokre (Miko³ów)
 Orze³ Nak³o Œl¹skie
 Tempo Paniówki
 £TS £abêdy (Gliwice)
 Silesia Miechowice (Bytom)
 Czarni Pyskowice
 Wilki Wilcza
 Odra Miasteczko Œl¹skie
 Unia Œwierklaniec
 Gwarek Zabrze
 Têcza Wielowieœ
 Orze³ Miedary

2
4
1
2
5
6
5
7
5
8
8
7
7
7
10
9

3
2
8
8
4
3
5
3
6
2
2
4
5
7
3
5

11
10
7
6
7
7
6
6
5
6
6
5
4
2
3
2

36
32
29
26
25
24
23
21
21
20
20
19
17
13
12
11

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

30-20
48-22
36-24
50-27
23-29
31-28
27-32
31-27
26-41
22-34
21-37
32-56

 Gatta Zduñska Wola
 Rekord Bielsko-Bia³a
 Pogoñ 04 Szczecin
 Wis³a Krakbet Kraków
 AZS UG Gdañsk
 Clearex Chorzów
 Remedium Pyskowice
 Euromaster G³ogów
 Jasna Gliwice
 Red Devils Chojnice
 AZS UŒ Katowice
 GKS Tychy

2
2
2
2
4
3
4
4
6
5
6
9

0
0
1
3
1
3
3
3
1
4
3
0

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

24
24
22
18
16
15
12
12
10
7
6
3

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

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

"GÓRNIK ZABRZE""GÓRNIK ZABRZE""GÓRNIK ZABRZE""GÓRNIK ZABRZE""GÓRNIK ZABRZE"
W PYSKOWICACH -W PYSKOWICACH -W PYSKOWICACH -W PYSKOWICACH -W PYSKOWICACH -

AKCJA PROFILAKTYCZNAAKCJA PROFILAKTYCZNAAKCJA PROFILAKTYCZNAAKCJA PROFILAKTYCZNAAKCJA PROFILAKTYCZNA
GIMNAZJUM NR 1GIMNAZJUM NR 1GIMNAZJUM NR 1GIMNAZJUM NR 1GIMNAZJUM NR 1
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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

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA ZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA

IV AMATORSKIE
ZAWODY WSPINACZKOWE

O PUCHAR BURMISTRZA PYSKOWIC

KOMUNIKAKOMUNIKAKOMUNIKAKOMUNIKAKOMUNIKATTTTT
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T³umaczenie dokumentów oraz asysta w urzêdach

Kursy jêzykowe:
- dzieci od 6 lat

- doroœli 30+, zajêcia w soboty
- przygotowanie do matury i innych egzaminów

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

www.angielski.pyskowice.biz

GREEN ENGLISH
T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO
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