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Gwiazdą Turnieju był Paweł Zagumny, zdjęcia z nim nie omieszkały
zrobić sobie Panie z Grona Pedagogicznego
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Rada Miejska VI Kadencji
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Firma Komsta lider w bran¿y okiennej
z siedzib¹ w Pyskowicach
poszukuje pracowników

na nastêpuj¹ce stanowiska:

KLUB MALUCHA MEDAL "PRO MEMORIA"MEDAL "PRO MEMORIA"MEDAL "PRO MEMORIA"MEDAL "PRO MEMORIA"MEDAL "PRO MEMORIA"

        
       
         
      
         
      
  

         
     

  
     

"DRZEWA WOKÓ£ NAS"
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POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
UCZNIÓW EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

     
  

    
      

     
      
      
    

      
      
    
      
     
    
  

   
 

"KONDYCJA
M£ODZIE¯OWYCH
KRÊGOS£UPÓW"
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SPRZ¥TANIE
BIUR

664 466 403

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK
664 466 403

"W CO SIÊ B"W CO SIÊ B"W CO SIÊ B"W CO SIÊ B"W CO SIÊ BAAAAAWIÆ? W CO SIÊ BWIÆ? W CO SIÊ BWIÆ? W CO SIÊ BWIÆ? W CO SIÊ BWIÆ? W CO SIÊ BAAAAAWIÆ?"WIÆ?"WIÆ?"WIÆ?"WIÆ?"
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Ta wielka, ekologiczna impreza organizowana przez Muzeum
Górnictwa Węglowego odbywała się w tym roku pod hasłem
"Czarno(y)las".

XVIII TYDZIEÑ ZIEMIXVIII TYDZIEÑ ZIEMIXVIII TYDZIEÑ ZIEMIXVIII TYDZIEÑ ZIEMIXVIII TYDZIEÑ ZIEMI
6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 kwietnia 2011kwietnia 2011kwietnia 2011kwietnia 2011kwietnia 2011

Z PRZYRZ PRZYRZ PRZYRZ PRZYRZ PRZYROD¥OD¥OD¥OD¥OD¥
ZA PZA PZA PZA PZA PAN BRAAN BRAAN BRAAN BRAAN BRATTTTT

NOWA WYSTAWA
W GALERII PODCIEÑ

KURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWE
DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£YCHYCHYCHYCHYCH

Ma³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osób
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£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO
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Poni¿ej wyniki rywalizacji
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1 SKS Spartakus Gliwice 20 35 144 : 56
2 LKS Stra¿ak II Miko³ów 20 33 139 : 61
3 LKS Orze³ Stanica 20 31 124 : 76
4 LKS Naprzód II ¯ernica 20 30 124 : 76
5 UKS Halembianka 2001 Ruda Œl. 20 28 125 : 75
6 LKS Victoria Pilchowice OPP 20 17 100 : 100
7 KS Drama Kamieniec 20 14 81 : 119
8 MOKiS Pyskowice 20 12 82 : 118
9 LKS Naprzód II Œwibie 20 9 76 : 124

10 LKS Naprzód II £ubie 20 6 53 : 147
11 LKS Wilki II Wilcza 20 5 52 : 148

Iloœæ meczyLp. Nazwa klubu Ma³e pkt.Pkt.
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TENIS STO£OWY
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1. Marwit Toruñ 24 58 90-37
2. Tango GAF Nova Gliwice 24 55 123-50
3. Team Gatta Active Zduñska Wola 24 53 111-48
4. Inpuls Alpol Siemianowice Œl¹skie 23 49 91-47
5. Marioss Gazownik Wawelno 23 43 90-77
6. Remedium Pyskowice 24 38 101-95
7. KS Gniezno 24 31 84-76
8. Marex Chorzów 24 30 100-111
9. Auto Complex Przodkowo 24 26 117-131

10. KU AZS UŒ Katowice 24 24 54-100
11. AZS UG Gdañsk 24 22 97-134
12. S³oneczny Stok Bia³ystok 24 11 34-102
13. Babylon Siemianowice Œl¹skie 24 6 46-135

MeczeLp. Dru¿yna BramkiPkt.

1.  KS 94 Rachowice 24 61 81-31
2.  Wilki Wilcza 24 51 54-28
3.  Czarni Pyskowice 24 44 56-38
4.  Jednoœæ 32 Przyszowice 24 40 48-32
5.  Przysz³oœæ II Ciochowice 24 34 45-41
6.  Spo³em Zabrze 23 33 36-37
7.  Gwiazda Chudów 24 33 44-46
8.  Zamkowiec Toszek 24 33 44-39
9.  LKS 35 Giera³towice 24 31 35-38

10.  Amator Rudziniec 24 29 38-45
11.  Orze³ Stanica 24 26 44-63
12.  Gazobudowa II Zabrze 24 25 39-53
13.  M³odoœæ Rudno 24 24 39-59
14.  Ruch Koz³ów 23 24 43-56
15.  Sokó³ £any Wielkie 24 23 38-55
16.  Soœnica Gliwice 24 22 42-65

Iloœæ meczyLp. Nazwa Ma³e pkt.Pkt.
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Burmistrz Miasta Pyskowice
Zarz¹dzeniem Nr RZ.0050.070.2011

z dnia 10.05.2011 r. przeznaczy³
do oddania w dzier¿awê nieruchomoœci

gruntowe stanowi¹ce:

           
 

          
  

         
  

          
 

          
  

           
  

           
  

  

Burmistrz Miasta Pyskowice
zarz¹dzeniem Nr RZ.0050.071.2011

z dnia 10.05.2011 r. przeznaczy³
do sprzeda¿y na rzecz najemców

nw. lokale mieszkalne:

   
      
   
      
   
      
   
      
          
          
 
    
      
    
      
   
      
    
      
        
           

   
   
      
   
      

      
       
      

         
         
        
         
        
  

         
        
            
           
           
          
       

            
       
         
         
         
        
        
          
         

 

         
              
           

         
          
      
        
          
          
          
        
      

        
          
         
         
              
    

          
        
         
          
         
           
          
         
          

          
         
        
        
          
        

 

Ogólnopolska kampania "ZACHOWAJ TRZEŹWY
UMYSŁ" po raz szósty w Pyskowicach

UCZENNICE GIMNAZJUM NR 2
W PYSKOWICACH POS£ANKAMI!

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA
"ZACHOWAJ TRZEZWY UMYS£"
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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 doko-
nywania skrótów, przeredagowañ i zmiany tytu³ów, nie odpowiada za treœæ reklam,
og³oszeñ i listów. Ka¿dy z autorów bierze odpowiedzialnoœæ za prawdziwoœæ infor-
macji 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

tel. 32/750-60-85, 607-778-300; fax 32/750-60-87
e-mail: biuro@jansz.pl; www.jansz.pl

Zapraszamy no nowej siedziby
w Pyskowicach, ul. Toszecka 41a

Oferujemy usługi w zakresie:
brukarstwo-projekt i wykonawstwo
(gwarancja 36 miesięcy)
roboty ziemne sprzętem
odwodnienia, drenaże
instalacje wodno-kanalizacyjne
transport
wypożyczalnia zagęszczarek

Asortyment handlowy:
materiały brukarskie (kostka, palisady, obrzeża,
krawężniki)
kruszywa
ozdobne kamienie ogrodowe
odwodnienia liniowe
geokrata
piasek, ziemia
środki do impregnacji kamieni
preparaty do usuwania tłustych plam z podłoża
gazony - betonowe, ozdobne donice ogrodowe

ZAPRASZAMY,
DLA NAS KAŻDY KLIENT JEST NAJWAŻNIEJSZY!!!!!

Po¿yczki pozabankowe bez biku
tel. 662-028-351

Pewna po¿yczka do 5 tysiêcy
tel. 501-825-629

   
   

    
      

     
    

    
 

  
     


      
   

 

US£UGIUS£UGIUS£UGIUS£UGIUS£UGI
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BUDOBUDOBUDOBUDOBUDOWLANEWLANEWLANEWLANEWLANE
JJJJJANSZANSZANSZANSZANSZ



1212121212 Przegl¹d Pyskowicki  nr 5 (175) Maj 2011

NONONONONOWI WI WI WI WI PYPYPYPYPYSKSKSKSKSKOOOOOWICZANIEWICZANIEWICZANIEWICZANIEWICZANIE

Katarzyna Nocoñ
córka Iwony i Paw³a

ur. 7.04.2011 r.; 2790 g 53 cm

Kacper Slêzak
syn Katarzyny i Paw³a

ur. 21.04.2011 r.; 2750 g 54 cm

S³awomir Pekus
syn Lucyny i Jakuba

ur. 21.04.2011 r.; 3060 g  51 cm

Natalia Zgiliñska
córka Moniki i Darka

ur. 7.04.2011 r.; 3920 g 59 cm

Dawid Czopa
syn Agnieszki i Grzegorza

ur. 9.04.2011 r.; 4000 g 55 cm

Anna Kosakowska
córka Alicji i Macieja

ur. 7.04.2011 r.;
4090 g 60 cm

Igor Bachtan
syn Wioletty i Mariana

ur. 8.04.2011 r.;
3720 g 55 cm

Urszula Borowska
córka Marioli i Adama

ur. 13.04.2011 r.;
3220 g 53 cm

Karol Ziobrowski
syn Sabiny i Mateusza

ur. 15.04.2011 r.;
3260 g 52 cm


