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Z DNIA 4 MAJA 2010 R.Z DNIA 4 MAJA 2010 R.Z DNIA 4 MAJA 2010 R.Z DNIA 4 MAJA 2010 R.Z DNIA 4 MAJA 2010 R.
      
     
       
    
      
    
     
     
   

AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI

PRZEDSIÊBIORCO!

             
   

  
  

SIEDZIBY OBWODOWYCH
KOMISJI WYBORCZYCH

NUMER
OBWODU

G£OSOWANIA
GRANICE OBWODU G£OSOWANIA

Ulice:  Brzozowa, Czechowicka, Czereœniowa, Czeremchy, Czerwionka,
Jaworowa, Kolejowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolonia Pysko-
wicka, Koœciuszki, Krokusów, Kwiatowa, Lipowa, Magazynowa, M³yñska,
Moniuszki, Nad Kana³em, Nad Wod¹, Ogrodowa, Orzechowa, Oœwiêcim-
ska, Piaskowa, Platanowa, Poddêbie, Polna, Ró¿ana nr: 15, 17, 19, 22,
24, 26, 28, Genera³a Sikorskiego od nr 43 do nr 91 nieparzyste, od nr
48 do nr 92 parzyste, S³owackiego, Szczêœæ Bo¿e, Œluza, Traugutta od nr
100 do koñca, Wiejska, Wierzbowa, Wiktorii, Wiœniowa, Wolnoœci, Zielo-
na nr 15, od nr 17 do nr 28, Plac ¯wirki i Wigury.

Ulice: Astrów, Czy¿yków, Kosów, Nasienna, Ró¿ana od nr 1 do nr 14, nr
16, Genera³a Sikorskiego od nr 1 do nr 41 nieparzyste, Szkolna, Trau-
gutta od nr 1 do nr 99, Zielona od nr 1 do nr 14,nr 16.

Ulice: Armii Krajowej, Ksiêdza Boñczyka, Cmentarna, Czapli, Gliwicka,
Go³êbia, Górnicza, Hutnicza, Kormoranów, Koœcielna, Mewy, Karola Miar-
ki, Plac Karola Miarki, Mickiewicza, Nad £¹kami, Pliszki, Poniatowskie-
go, Plac Poniatowskiego, Powstañców Œl¹skich, Przepiórki, Pustu³ki, Ry-
nek, Rzeczna, Sienkiewicza, Genera³a Sikorskiego od nr 2 do nr 46 pa-
rzyste, Sikorki, S³owików, Sowia, Toszecka, Tylna, Kardyna³a Wyszyñ-
skiego, Zaolszany.

Ulice:  Braci Pisko, D¹browskiego, Ligonia, Poznañska, Strzelców By-
tomskich nr: 5, 7, 22, 24, Szpitalna nr od 1 do nr 5, nr 7, Targowa,
Wielowiejska, Wojska Polskiego nr 25, od nr 42 do nr 60.

Ulice: Aleja 1 Maja nr 1, Dworcowa, Krótka, Kopernika, Mozarta, Strzel-
ców Bytomskich od nr 12 do 20 parzyste, Szpitalna nr 6, 8, od nr 13 do
nr 27, Plac Pi³sudskiego, Szopena Boczna nr 2, Wojska Polskiego od nr
17 do nr 21.

Ulice: Drzyma³y od nr 1 do nr 4, Drzyma³y Boczna, Kochanowskiego
nr: 1, 2, 4, Aleja 1 Maja nr 2, Paderewskiego nr: 1, 3, 7, 9, 13, 14, 16,
Strzelców Bytomskich nr: 2, 4, 6, 8, 10, Szopena nr: 1, 2, 3, 4, 5, 7,
Szopena Boczna 1, Wojska Polskiego nr: 13, 15, Wyzwolenia nr 1, Wy-
zwolenia Boczna.

Ulice: Drzyma³y nr : 5, 6, Kochanowskiego nr 6, Lompy, Matejki nr 2,
4, Paderewskiego nr: 2, 4, 6, 8, 10, 12, Szopena nr 6, Wieczorka nr
1,Wojska Polskiego nr: 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 7, 9, 11, Wyzwolenia od nr
2 do koñca.

Ulice: Stefana Batorego, Boles³awa Chrobrego, Królowej Jadwigi, W³ady-
s³awa Jagie³³y, Konopnickiej, W³adys³awa £okietka, Matejki nr: 1, 3, 5,
Matejki Boczna, Mieszka I, Orzeszkowej, Aleja Jana Paw³a II, Jana III So-
bieskiego, Zygmunta Starego, Szopena nr: 8, 10, 11, 12, Wieczorka nr 1A
i od nr 2 do koñca, Kazimierza Wielkiego, Wojska Polskiego nr: 6, 8.

Szpital Powiatowy w Pyskowicach
Szpital Powiatowy
ul. Szpitalna 2, yskowice

Przedszkole Miejskie Nr 1
Pyskowice, ul. Oœwiêcimska 28

Zespó³ Szkó³
ul. Szkolna 2, Pyskowice

Ratusz
Rynek 1, Pyskowice

Szko³a Podstawowa Nr 4
ul. Wojska Polskiego 23
Pyskowice

Miejska Biblioteka Publiczna
Pl. Pi³sudskiego 1, Pyskowice
Lokal przystosowany dla wyborców
niepe³nosprawnych

Gimnazjum Nr 1
ul. Strzelców Bytomskich 1
Pyskowice

Œwietlica Osiedlowa
ul. Wojska Polskiego 3, Pyskowice
Lokal przystosowany dla wyborców
niepe³nosprawnych

Przedszkole Miejskie Nr 5
ul. Szopena  9A
Pyskowice

5

1

2

3

9

8

7

6

4
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POLSKA BIEGA 2010
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"VIVAT ACADEMIA,
VIVANT PROFESSORES!"

    
     
     
       
      
      

     
     
     
    
       
     
    

     
     
      
      
      
     
        
    

       
       
      
        
      
     

      
    
     
      
       
  

 
   

  

       
      
       
     
      
   

     
      
   
      


 

"IDOL MIEJSKI"IDOL MIEJSKI"IDOL MIEJSKI"IDOL MIEJSKI"IDOL MIEJSKI
CZYLI SZANSACZYLI SZANSACZYLI SZANSACZYLI SZANSACZYLI SZANSA

DLA WSZYSTKICH"DLA WSZYSTKICH"DLA WSZYSTKICH"DLA WSZYSTKICH"DLA WSZYSTKICH"
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SADZMY RAZEM
DRZEWA,

KRZEWY…
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CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336
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PYSKOWICKIEGO RYNKU
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Tabela wyników I ligi grupy pierwszej

PYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORT

PI£KA NO¯NA

          
         
           
     

       
      
      

Tabela A-klasy na dzieñ 16.05.2010 r.

M
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M
ie
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ce

Dru¿yna

Br
am

ki

Po
ra

¿k
i

R
em

is
y

Zw
yc

iê
st

w
a

Pu
nk

ty

115-44

108-76

89-56

85-54

96-78

82-76

89-75

75-85

70-112

75-167

59-120

Krakbet Kraków

Babylon Siemianowice Œl¹skie

Remedium Pyskowice

Marioss Gazownik Wawelno

Inpuls Alpol Siemianowice Œl¹skie

Marex Pressing Chorzów

AZS UŒ Katowice

MKF 99 Grajów

Energetyk Jaworzno

AZS UP Wroc³aw

Rodakowski Politrade Tychy

0

5

5

6

8

7

10

11

14

17

17

2

1

2

1

0

5

3

4

1

0

1

18

14

13

13

12

8

7

5

5

3

2

56

43

41

40

36

29

24

19

16

9

7

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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ze

M
ie

js
ce

Nazwa

Br
am

ki

Po
ra

¿k
i

R
em

is
y

Zw
yc

iê
st

w
a

Pu
nk

ty

54-24
65-38

64-30
57-41

42-34
54-46

50-39
37-39

28-26
37-39

33-45
26-46

31-58
35-55

37-58
26-58

 Zaborze Zabrze
 Gwiazda Chudów

 KS 94 Rachowice
 Orze³ Stanica

 Czarni Pyskowice
 Ruch Koz³ów

 Wilki Wilcza
 M³odoœæ Rudno

 Zamkowiec Toszek
 Spo³em Zabrze

 Soœnica Gliwice
 Piast Paw³ów (Zabrze)

 Sokó³ £any Wielkie
 LKS 35 Giera³towice

 Naprzód ¯ernica
 Gazobudowa II Zabrze

4
4

5
7

6
7

8
8

11
9

8
13

14
11

15
15

5
5

4
1

4
3

2
7

3
6

6
2

1
7

1
3

13

13
13

14
12

12
11

7
8

7
7

7
7

4
6

4

44
44

43
43

40
39

35
28

27
27

27
23

22
19

19
15

22
22

22
22

22
22

21
22

22
22

21
22

22
22

22
22

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
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MYCIE OKIEN

795 589 247

Pranie dywanów
i tapicerek

664 466 403

      
        
     

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

   
      
      
  
        
    

  
        
    

   
      

  
      

   
      

  
      

  
      
      

   
      

  
      
      

  
      
      

     
      
      
   

     
   
   

 
     

      
 

       
      

 
        

       
      
       
      
      
    

 
   

     
 

 
      
       

     
 

   


      
      
 

      
 

     
 

      
    

     
     

 

    
       
    
     
      
     
     


   

    
      
   

      
      

      
      

      
      

   

    
      
   

      
       


        
     

        
     

   

    
      
   

       
       

       
       

       
       

   

    
      
   

        
    

        
       

       
       

       
       

   

    
      
   

      
      

        
     

     
      
      
   

Sprzedam mieszkanie w Pyskowi-
cach na oś. Wieczorka, pow. 62 m2,
trzy pokoje, łazienka, wc, balkon
Telefon: 668-222-465

ZARZ¥DZENIE
NR RZ 0151-GK/67/10

BURMISTRZA MIASTA
PYSKOWICE

Z DNIA 29.04.2010 R.

BURMISTRZ MIASTA
PYSKOWICE

Burmistrz
Miasta Pyskowice

zarz¹dzeniem
Nr RZ 0151-GNiR/75/10

z dnia 10.05.2010 r.
przeznaczy³ do sprzeda¿y

na rzecz najemców
nw. lokale mieszkalne:
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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;
e-mail: gazetapyskowice.pl

NOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIE

Roksana Gola
córka Agnieszki

i Sebastiana
ur. 9.V.2010 r.
3450 g 52 cm

Alicja Maciejewska
córka Joanny i Romana

ur. 8.V.2010 r.
3000 g 53 cm

Aleksander Czerwik
syn Patrycji i Marcina

ur. 6.V.2010 r.
3170 g 54 cm

Adrian Mys³owiecki
syn Anity i Roberta

ur. 9.V.2010 r.
4120 g 60 cm

Aleksandra Biegañska
córka Beaty i Adama

ur. 30.IV.2010 r.
3160 g 53 cm

Urszula Bukowska
córka Anny i Adama

ur. 2.V.2010 r.
3220 g 53 cm

Magdalena Bujara ur. 30.III.2010 r. 2740 g 53 cm
Katarzyna Bujara ur. 30.III.2010 r. 2380 g 51 cm

córki Anny i Henryka

Filip £uczuk
syn Angeliki i Andrzeja

ur. 13.V.2010 r.
3390 g 57 cm

Lorena Ocziepko
córka Sylwii i Krystiana

ur. 2.IV.2010 r.
3360 g 54 cm




