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InforInforInforInforInformacje burmacje burmacje burmacje burmacje burmistrzamistrzamistrzamistrzamistrza
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POZYTYWNE PARTNERSTWO
   

   

Na zdjêciu od lewej: J. Drozd, M. Antenbrink, W. Kêska,
M. Ochs (zastêpca burmistrza Flörsheim)
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
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Burmistrz Miasta Pyskowice
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MISTRZOSTWMISTRZOSTWMISTRZOSTWMISTRZOSTWMISTRZOSTWA ŒWIATAA ŒWIATAA ŒWIATAA ŒWIATAA ŒWIATA
HIP HOP, ELECTRIC BOHIP HOP, ELECTRIC BOHIP HOP, ELECTRIC BOHIP HOP, ELECTRIC BOHIP HOP, ELECTRIC BOOGIEOGIEOGIEOGIEOGIE

I BREAK DANCEI BREAK DANCEI BREAK DANCEI BREAK DANCEI BREAK DANCE
W KALISZUW KALISZUW KALISZUW KALISZUW KALISZU

SUKCES "SZÓSTKI",SUKCES "SZÓSTKI",SUKCES "SZÓSTKI",SUKCES "SZÓSTKI",SUKCES "SZÓSTKI",
SUKCES PYSKOWICSUKCES PYSKOWICSUKCES PYSKOWICSUKCES PYSKOWICSUKCES PYSKOWIC

KONKURS
NA NAJ£ADNIEJSZY

BALKON/OKNO
LUB OGRÓDEK

W NASZYM MIEŒCIE
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NOWE OBLICZE FIRMY VIVA-TRANS
AUTORYZOWANY SERWIS MERCEDES-BENZ
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Rozgrywki w pe³ni

PI£KA NO¯NA
          

         
          
           
       
      

    
         
             

 
            


           

 
          


       
          

  
          
          
         
          

   

1. Czarni Pyskowice 11 26 8 2 1 30  - 19

2. Orze³ Stanica 11 25 8 1 2 31 - 19

3. Zaborze Zabrze 11 21 6 3 2 27 - 13

4. KS 94 Rachowice 11 19 6 1 4 32 - 15

5. Wilki Wilcza 11 19 6 1 4 26 - 19

6. Gwiazda Chudów 11 18 5 3 3 31 - 19

7. Soœnica Gliwice 11 18 5 3 3 18 - 15

8. Spo³em Zabrze 11 17 5 2 4 22 - 21

9. Ruch Koz³ów 11 16 5 1 5 25 - 28

10. Zamkowiec Toszek 11 16 5 1 5 19 - 11

11. M³odoœæ Rudno 11 16 4 4 3 24 - 23

12. Piast Paw³ów (Zabrze) 11 11 3 2 6 12 - 22

13. Naprzód ¯ernica 11 10 3 1 7 18 - 25

14. LKS 35 Giera³towice 11 6 1 3 7 12 - 32

15. Sokó³ £any Wielkie 11 6 2 0 9 10 - 38

16. Gazobudowa II Zabrze 11 5 1 2 8 8 - 26

SPORSPORSPORSPORSPORT W PYSKOWICACHT W PYSKOWICACHT W PYSKOWICACHT W PYSKOWICACHT W PYSKOWICACH
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UKS Kazimierz P³omieñ Sosnowiec

MLKS Pilica Koniecpol

Delic-Pol Norwid Czêstochowa 2

MKSR-Klimowicz Pyskowice

UKS "Sokó³ '43" Katowice

MKS MOS Interpromex Bêdzin

MKS Porêba
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w Pyskowicachw Pyskowicachw Pyskowicachw Pyskowicachw Pyskowicach

Wydawca: GMINA PYSKOWICE.
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice,
tel.: (0-32) 332-60-66; fax. (0-32) 332-60-02; e-mail: gazetapyskowice.pl
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 prawdzi-
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Energetyk Jaworzno
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Remedium Pyskowice
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DZIELNICA NR - 1
m³. asp. Mariusz Konieczny

  
 
 
   
    
  
 
   
 
    
        
  
    

DZIELNICA NR - 2
m³. asp. Leszek Cempel

     
  
  
   
    
  
         
  
        


DZIELNICA NR - 3
m³. asp. Sebastian Szklarz

     
       
        
  
 
     
   
     
  
 

DZIELNICA NR - 4
m³. asp. Dominik Foltyn

       
 
  
  
  
    
  
     
    
   
     
   
   

DZIELNICA NR - 5
sier¿. £ukasz Kaczyñski
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Kierownik Rewiru Dziel-
nicowych Komisariatu Po-
licji w Pyskowicach - m³.m³.m³.m³.m³.
asp. Janusz Opa³kaasp. Janusz Opa³kaasp. Janusz Opa³kaasp. Janusz Opa³kaasp. Janusz Opa³ka

   
    
      
   
  
   
   
    
   
   


   
    
  
    
     
   
     
    
    
   
     
  
   
    
     
    
    
   
   
      
   
  
    
   
   
                       
    
   
   
 

 
    
  

DZIELNICA NR - 6
m³. asp. Robert Bonk

  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
     
 
 
  
 
  
 

DZIELNICA NR - 7
m³. asp. Tomasz Bia³ow¹s

 
 
    
  
   
  
   
  
  




1212121212 Przegl¹d Pyskowicki  nr 10 (156) PaŸdziernik 2009

     
    
     
   
   
   

    
    
      
   
   
    
  
  
  
  
   
   
    
     
    


   
    
 

    
   
     
   
   

   
  

     
      
     
    
     
    
     
      
    
      
     
     
    
     
     
      
     
  

  
  
   
   
   
   
  
      
     
   
   
   
    
   

   
    
   
  

   
    
    
    
    
  
     

    
   
   
  

    
    
    
    
   


 

WYŒCIG  KWYŒCIG  KWYŒCIG  KWYŒCIG  KWYŒCIG  KOLARSKI  MTBOLARSKI  MTBOLARSKI  MTBOLARSKI  MTBOLARSKI  MTB

  
      

"750-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH PYSKOWICOM"
    

    
    

750 LA750 LA750 LA750 LA750 LAT PYSKOWICT PYSKOWICT PYSKOWICT PYSKOWICT PYSKOWIC

W ramach XX edycji cyklu imprez
Miêdzynarodowego Nieprzetartego Szlaku


