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ZAS£U¯ONAZAS£U¯ONAZAS£U¯ONAZAS£U¯ONAZAS£U¯ONA
EMEREMEREMEREMEREMERYTURAYTURAYTURAYTURAYTURA

ORLIK DLA SZÓSTKIORLIK DLA SZÓSTKIORLIK DLA SZÓSTKIORLIK DLA SZÓSTKIORLIK DLA SZÓSTKI

SP4 najlepsza w
Konkursie Mikrogran-
tów ,,Bezpieczne dzie-
ciństwo" Fundacji
Dzieci Niczyje - czyli
pomysł na obchody

Dnia Bezpiecznego Internetu.
    

      
    
      
       
       
     
     
        
       
     
     
     
       
      
      
     
        
      
       
     

    
     
      
       
   
   
    
    
    

     
       
      
 

      
      
     
  

     
     

      
   

     
   

      
  

      
   

        
 

    
     
    
      
    
    

      
        
       
     
      
   
      
      
    
 

    
     
     
     
      
     
    
    
    
   
   

     
     
    
  

  
 

OBCHODY DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU
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INFORMACJA
URZÊDU STANU CYWILNEGO
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PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum w Pyskowicach"

KRS 0000231167
ING Bank Śląski S.A oddz. Pyskowice

nr 84105012851000009070504643

           
              
         
            
            

   
      
      
   
     
     
     
       
    

    
    
     

      
        
    


   
    

       
     
   

  
      

      
  
     

      
       
    
  

     
     
      
 

    
  

  
     


  
   
    
   
  
    

    

PIT PRZEZ INTERNET

KRS 0000037904 - 1%KRS 0000037904 - 1%KRS 0000037904 - 1%KRS 0000037904 - 1%KRS 0000037904 - 1%
DLA GRZESIA BEDNAREK 4542DLA GRZESIA BEDNAREK 4542DLA GRZESIA BEDNAREK 4542DLA GRZESIA BEDNAREK 4542DLA GRZESIA BEDNAREK 4542

JEDEN PROCENT PODAJEDEN PROCENT PODAJEDEN PROCENT PODAJEDEN PROCENT PODAJEDEN PROCENT PODATKUTKUTKUTKUTKU
      
     
       
     
   

       
   
      
      
    
 

       
        

     
     


    
      

     
        
        

      
        
    

  
 

JEDEN PROCENT DLA EWYJEDEN PROCENT DLA EWYJEDEN PROCENT DLA EWYJEDEN PROCENT DLA EWYJEDEN PROCENT DLA EWY

Praca dodatkowa
lub stała - zarobki od 1000 zł tel. 664 473 963

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

Sprzedam dzia³kê budowlan¹Sprzedam dzia³kê budowlan¹Sprzedam dzia³kê budowlan¹Sprzedam dzia³kê budowlan¹Sprzedam dzia³kê budowlan¹
przy ul. Karprzy ul. Karprzy ul. Karprzy ul. Karprzy ul. Kardyna³a Wyszyñskiegodyna³a Wyszyñskiegodyna³a Wyszyñskiegodyna³a Wyszyñskiegodyna³a Wyszyñskiego
w Pyskowicach w okolicy korw Pyskowicach w okolicy korw Pyskowicach w okolicy korw Pyskowicach w okolicy korw Pyskowicach w okolicy kortówtówtówtówtów
tenisowych. Powierzchnia 820 mtenisowych. Powierzchnia 820 mtenisowych. Powierzchnia 820 mtenisowych. Powierzchnia 820 mtenisowych. Powierzchnia 820 m22222.....

tel. kont. 609-678-588tel. kont. 609-678-588tel. kont. 609-678-588tel. kont. 609-678-588tel. kont. 609-678-588
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PRZEDSIÊBIORCZOŒCIPRZEDSIÊBIORCZOŒCIPRZEDSIÊBIORCZOŒCIPRZEDSIÊBIORCZOŒCIPRZEDSIÊBIORCZOŒCI

W ZSMKW ZSMKW ZSMKW ZSMKW ZSMK

NONONONONOWWWWWA WYA WYA WYA WYA WYSTSTSTSTSTAAAAAWWWWWAAAAA
W GALERII PODCIEÑW GALERII PODCIEÑW GALERII PODCIEÑW GALERII PODCIEÑW GALERII PODCIEÑ

RÓ¯E DLA PRZEMKARÓ¯E DLA PRZEMKARÓ¯E DLA PRZEMKARÓ¯E DLA PRZEMKARÓ¯E DLA PRZEMKA
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MY SIÊ ZIMY
NIE BOIMY- KULIG

INTEGRACYJNY

      
        
    
         
      
       
        
      
       
     
     
     
       
      
       
     
    
       
      
     


 
   

"XIII WOJEWÓDZKI PRZEGL¥D"XIII WOJEWÓDZKI PRZEGL¥D"XIII WOJEWÓDZKI PRZEGL¥D"XIII WOJEWÓDZKI PRZEGL¥D"XIII WOJEWÓDZKI PRZEGL¥D
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"KLUB SENIORA 50 +""KLUB SENIORA 50 +""KLUB SENIORA 50 +""KLUB SENIORA 50 +""KLUB SENIORA 50 +"

BAL KARNAWA£OWY NA SZÓSTKÊ!
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MIÊDZYNARODOWY
PRZEGL¥D WIDOWISK

BO¯ONARO-
DZENIOWYCH

"RADLIÑSKIE BETLEJKI"

     
     
   

    
      
        
      
    

    
      
       
        
       
     
      
      
      
    
       
     
      
      

       
      
      
     

 

    

     
 

     
     


      
    
     
     
      
      
   
     
     

    
      
          
        
    
      

   
      
      


    
       
     
  

 

FERIE 2012 DOBIEG£Y KOÑCAFERIE 2012 DOBIEG£Y KOÑCAFERIE 2012 DOBIEG£Y KOÑCAFERIE 2012 DOBIEG£Y KOÑCAFERIE 2012 DOBIEG£Y KOÑCA

     
       
    
      
   

     
     
        
       

    
      
    

 

KONIEC FERIIKONIEC FERIIKONIEC FERIIKONIEC FERIIKONIEC FERII
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ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 707ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 707ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 707ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 707ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 707

 707 Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek: Pyskowice Plac Wyszyñskiego

Kierunek: £abêdy Huta

Dni robocze
500Z 600Z 705Y54Y 840Z 940A 1040A 1115Z 1215A 1300Z 1400Z 1500Z

1600Y45A 1725Z 1845Y 1955A 2110Z

Dni wolne
506Z 711A 858A 1025A 1155A 1308Z 1506A 1655A 1823Y 2023A 2110Z

Sylwester
506Z 711A 858A 1025A 1155A 1308Z 1506A 1655A 1823Y

Wigilia Bożego Narodzenia
506Z 711A 858A 1025A 1155A 1308Z 1506A 1655A

Rozkład obowiązujący od 2009-07-29

Legenda:
A Kurs do: Dzierżno Pętla
Z Kurs przez: Dzierżno Młyńska  Dzierżno Wiejska  Czer-
wionka Wytw. Mas Bitum. n/ż  Czerwionka Przepompownia 
Łabędy Magazyny n/ż  Łabędy Oświęcimska n/ż
Y Kurs przez: Dzierżno Młyńska  Dzierżno Wiejska  Czer-
wionka Wytw. Mas Bitum. n/ż do Czerwionka Przepompownia

 707 Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek: £abêdy Huta

Kierunek: Pyskowice Plac Wyszyñskiego

Dni robocze
527Z 627Y 907Z 1145Z 1327Z 1427Z 1527Z 1815Z 2215X

Dni wolne
615Z 1415Z 2215Z

Sylwester
615Z 1415Z

Wigilia Bożego Narodzenia
615Z 1415Z

Rozkład obowiązujący od 2009-07-29
Legenda:
Z Kurs przez: Łabędy Huta  Łabędy Oświęcimska n/ż  Łabędy
Magazyny n/ż
Y Kurs przez: Łabędy Huta  Łabędy Oświęcimska n/ż  Łabędy
Magazyny n/ż  Pyskowice Ośrodek Zdrowia  Pyskowice Szkoła 
Pyskowice Traugutta I  Pyskowice Traugutta II
X Kurs przez: Łabędy Huta  Łabędy Oświęcimska n/ż  Łabędy
Magazyny n/ż  Pyskowice Osiedle  Pyskowice Wojska Polskiego
do Pyskowice Szpitalna

 184 Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek: Pyskowice Plac Wyszyñskiego

Kierunek: Bytom Dworzec PKP

Dni robocze
758 1013 1658 1913

 184 Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek: Bytom Dworzec PKP

Kierunek: Pyskowice Plac Wyszyñskiego

Dni robocze
700 900 1600 1805

Rozkład obowiązujący od 2010-09-01. Na linii obowiązuje wsiadanie pierwszymi drzwiami.
Proszę okazać kierowcy ważny bilet (lub dokument uprawniający do przejazdu).

ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 184ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 184ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 184ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 184ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 184

       
    
     
     
    
     

     
    
      
     
      
   
        
       
     
      

     
      
   

      
     
     
     
        
       
       
       
      
       
       
  

 

BEZPIECZNA DROGABEZPIECZNA DROGABEZPIECZNA DROGABEZPIECZNA DROGABEZPIECZNA DROGA
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dawnego niemieckiego pomnika

        
        
   

         
         
          


         
               
              
                
              
             

 
            

      
 

DRU¯YNA REMEDIUM PYSKOWICEDRU¯YNA REMEDIUM PYSKOWICEDRU¯YNA REMEDIUM PYSKOWICEDRU¯YNA REMEDIUM PYSKOWICEDRU¯YNA REMEDIUM PYSKOWICE
ROZEGRA£A KOLEJNE MECZEROZEGRA£A KOLEJNE MECZEROZEGRA£A KOLEJNE MECZEROZEGRA£A KOLEJNE MECZEROZEGRA£A KOLEJNE MECZE

I LIGI FUTSALUI LIGI FUTSALUI LIGI FUTSALUI LIGI FUTSALUI LIGI FUTSALU
CO ZROBIÆ Z FRAGMENTEM

DAWNEGO POMNIKA?
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OG£OSZENIE O PRZETARGU
      

       
        
    

         
      
          
    

         
 

     
        

    
           

                
          
     

       
   

         
  

         
         
   

         
        
      

         
         
           
         
   

 
         

       
   

        
          
    

       
     

       
      

        
     

       
          
         
         
       

       
         
    

        
        

        


Burmistrz Miasta 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

Pewna pożyczka do 6 tysięcy.
Możliwość odroczenia do 6 rat!

tel. 724 160 113

Szybka pożyczka na dowolny cel bez Bik-u !
Chwilówki do 1300 zł !

tel 662 028 351

     
   
    
    
       
    
      
      

     
    
     
  

PYSKOWICE PRZEKAZA£Y KOLEJNE WORKI Z NAKRÊTKAMI
 
    

 
 
    


     
     

   
   

    

 
  
     


     

     


   
    
   
   

 
    

   
 
  

     
     
    
      
    
    
   
    
   
     
  
 

    
 





