
LUTY 2010  Nr 2 (160) Egzemplarz bezpłatny
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
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Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% podatku
na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego,

działających na terenie naszego miasta:

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
"Hospicjum w Pyskowicach" KRS 0000231167

Ing Bank Śląski S.A. oddz. Pyskowice nr 84105012851000009070504643

Stowarzyszenie "PYSKOWICKIE NARODZINY" działające na rzecz Oddziału
Położniczo-Ginekologicznego i Noworodkowego Szpitala Powiatowego

w Pyskowicach.
KRS 0000007912
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GLINA CODZIENNA
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"DRGANIA PRZESTRZENI""DRGANIA PRZESTRZENI""DRGANIA PRZESTRZENI""DRGANIA PRZESTRZENI""DRGANIA PRZESTRZENI"
- III ZGIERSKIE SPOTKANIA TANECZNE

NASZA ORKIESTRA - PODSUMOWANIE XVIII FINA£U
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- PROŒBA
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Czyszczenie dywanów
i tapicerki u klienta

tel. 503 489 498
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Dru¿yna BramkiPunkty

66-29

63-36

71-54

54-42

60-53

59-55

47-49

44-63

50-51

44-68

47-105

Krakbet Kraków

Marioss Gazownik Wawelno

Babylon Siemianowice Œl¹skie

Remedium Pyskowice

Inpuls Alpol Siemianowice Œl¹skie

Marex Pressing Chorzów

MKF 99 Grajów

Energetyk Jaworzno

AZS UŒ Katowice

Rodakowski Politrade Tychy

AZS UP Wroc³aw
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Nazwa dru¿yny
Stosunek

setówPunkty

142 : 8

112 : 38

98 : 42

89 : 51

87 : 63

68 : 82(+8)

60 : 90(-8)

62 : 88

67 : 73

58 : 82

66 : 84

37 : 113(+2)

46 : 104(-2)

38 : 112

UKS Quo-Vadis Makoszowy Zabrze

ULKS P³awniowice II

LKS Naprzód Œwibie

LKS Stra¿ak II Miko³ów

LKS Naprzód II ¯ernica

UKS Halembianka 2001 Ruda Œl¹ska

LKS Naprzód II £ubie

MOKiS Pyskowice

SKS Spartakus Gliwice

LKS Orze³ Stanica

LKS Naprzód £ubie

LKS Wilki II Wilcza

LKS Drama Kamieniec

LKS Victoria OPP Pilchowice
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30 : 0

27 : 3

23 : 5

21 : 7

19 : 11

13 : 17

13 : 17

15 : 15

12 : 16

11 : 17

11 : 19

4 : 26

4 : 26

3 : 27

1
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4
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GKS "KOMBUD" Tychy '71

KS Halny Wêgierska Górka

TRS Si³a Ustroñ

MKS MOS Interpromex Bêdzin

UKS "Sokó³ '43" Katowice

MKS Porêba

UKS Metalik Radziechowy

MKSR-Klimowicz Pyskowice

1038

1142

1193

1223

1318

1266

1298

1335

1194

1254

1287

1184

1275

1187

1174

1258

15

19

26

28

32

32

36

36

36

36

31

26

27

23
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32

32

23

21

18

15

14

13

14
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Lp. Zespó³ Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -



1010101010 Przegl¹d Pyskowicki  nr 2 (160) 750 LAT PYSKOWIC Luty 2010

  
      
    
      
      
  
     
  

  

  
      
    
    
     

     
    
     
    
  

     
     
    
     
  

     
    
        
      
    
       
      
     
    

PROFPROFPROFPROFPROF. JAN MIODEK. JAN MIODEK. JAN MIODEK. JAN MIODEK. JAN MIODEK
I MALI POLONIŒCI Z "CZWÓRKI"I MALI POLONIŒCI Z "CZWÓRKI"I MALI POLONIŒCI Z "CZWÓRKI"I MALI POLONIŒCI Z "CZWÓRKI"I MALI POLONIŒCI Z "CZWÓRKI"

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA

Zarz¹dzenie
Nr RZ0151-GK/23/10
Burmistrza Miasta

Pyskowice
z dnia 05.02.2010 r.
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Nr RZ0151-GK/24/10
Burmistrza Miasta

Pyskowice
z dnia 05.02.2010 r.
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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. 032 231-32-16

Wydawca: GMINA PYSKOWICE.
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3,
44-120 Pyskowice,
tel.: (0-32) 332-60-66; fax. (0-32) 332-60-02;
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