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UWAGA, KONKURS!
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Uwaga! Zmiana okręgów i lokali
wyborczych. Więcej na str. 4, 8, 9, 10.
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Inwestycje i gospodarka
komunalna.

   
      
       
  
    
     
      
     
    
    
    
   


    
    
      
       
     
    
  
      
   

    
  
    
  

     
   

   
     
    
     
     
     
     
      

    
    
    
   
     
  

Zieleń
   

     
     
    
     
    
     
     
     
      
    

Place zabaw
     

     
   
       
  
      
      
      
       
     
    
    
    
      
   
  
    
      
    
     
   

Oświetlenie
    

   
   
    
    
    
   
    
   
   
     
      
     
   

Drogi, chodniki, parkingi
   

     
    
    
 

  
     

      
    
     

    
      
  
   
     
 

  
     

        
     

      
      
    
     
     
   
    
     
     

  
     

       
   
     
      


    
     
      
    
    
     
    
      
    
    
      
    

     
    
   
   
     

  
     

    
      
     
        
     
         
     

    
    
     
     
     
    
   
     
    
     
       
     
   
   
    
      
    
       
 

   
    
     
  
   

     
  

   
     
Środki zewnętrzne, czyli ile

pieniędzy udało się pozyskać.
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CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,
w 15 minut.w 15 minut.w 15 minut.w 15 minut.w 15 minut.

TTTTTel. 731 255 504el. 731 255 504el. 731 255 504el. 731 255 504el. 731 255 504
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Bezrobocie, czyli jak z tą
pracą?

  
     
  
     
     
     
      
     
     
     
     
     
       
    
     
     
     
    
    
Oświata, czyli modernizacja,

remonty
i doposażenie placówek

oświatowych
     

    
   
     
     
     
      
    
       
     
    
   
   
     
     
    
     
    
      

     
 

     
    
   
 

Rozwój miasta, czyli
perspektywy na przyszłość.
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TURNIEJ KOSZYKÓWKI
ULICZNEJ ROZSTRZYGNIÊTY

       
          
         
        
 

        
 

    
    
    
    
   
  
  
  
  
     

       
      
      
        
       

       
     
        
     

     
    

  
 

PODPÓRPODPÓRPODPÓRPODPÓRPODPÓR
PRZODEM!PRZODEM!PRZODEM!PRZODEM!PRZODEM!

DWUDZIESTOLECIE
"PRZEGL¥DU PYSKOWICKIEGO"

Pierwszym redaktorem naczelnym "Przegl¹du Pyskowickiego" by³ Aleksander Cichorz.
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, prze-
redagowañ 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
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DZIA£ALNOŒÆ
WYSTAWIENNICZA

          
         
       
         
       
           
       
        
        
        
         
        

 

WWWWWA¯NE JESTA¯NE JESTA¯NE JESTA¯NE JESTA¯NE JEST
DOBRO DZIECKADOBRO DZIECKADOBRO DZIECKADOBRO DZIECKADOBRO DZIECKA

POSPRZ¥TAJ PO SWPOSPRZ¥TAJ PO SWPOSPRZ¥TAJ PO SWPOSPRZ¥TAJ PO SWPOSPRZ¥TAJ PO SWOIM PSIEOIM PSIEOIM PSIEOIM PSIEOIM PSIE

PODZIĘKOWANIE
Księdzu Proboszczowi Zbigniewowi Wnękowiczowi,
członkom Klubu Seniora „50+”, sąsiadom, znajomym

za liczny udział w pogrzebie, za modlitwę, złożone wieńce
i kwiaty w intencji mojego męża

śp. Franciszka Tymosiak
składa

żona, córka i wnuki
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ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA

OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE
    

     
      
         

       
       

             
            
        
    

        
      
    

        
         
 

         
         
   

        
       
    



99999PaŸdziernik 2014 Przegl¹d Pyskowicki  nr 10 (216)

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

Punkt Opłat. Przyjmujemy wszystkie
opłaty, raty itp. Biuro Kredytowe Fines

44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1,
tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80

Zatrudnimy emerytów, rencistów
do stróżowania w Pławniowicach

Telefon kontaktowy
(32) 279 50 50(32) 279 50 50(32) 279 50 50(32) 279 50 50(32) 279 50 50

              
                   

  
   

 
 


   

Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

SZPITAL W PYSKOWICACH SP. Z O.O.

Przedszkole Miejskie Nr 1
ul. Oœwiêcimska 28
Pyskowice

Miejska Biblioteka Publiczna -Filia Nr 1
ul. Traugutta 53 ,Pyskowice
Lokal przystosowany
dla potrzeb osób niepe³nosprawnych

Ratusz
Rynek 1
Pyskowice

Szko³a Podstawowa Nr 4
ul.  Wojska Polskiego 23
Pyskowice

Miejska Biblioteka Publiczna
Plac Józefa Pi³sudskiego1 , Pyskowice
Lokal przystosowany dla potrzeb osób
niepe³nosprawnych
Hala Widowiskowo –Sportowa im. H. Wagnera
ul. Strzelców Bytomskich 1A, Pyskowice
Lokal przystosowany dla potrzeb osób
niepe³nosprawnych

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

Przedszkole Miejskie Nr 5
ul. Szopena 9A, Pyskowice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AKACJOWA , BRZOZOWA , CZEREMCHY, CZEREŒNIOWA, CZERWIONKA, GEN. W£ADYS£AWA SIKORSKIEGO 43-92, JAWOROWA,
JESIONOWA, KASZTANOWA, KLONOWA, KOLEJOWA, KOLONIA PYSKOWICKA,KOŒCIUSZKI, KSIÊDZA JOHANNESA CHRZ¥SZCZA,
KWIATOWA,LEŒNA, LIPOWA, MAGAZYNOWA , M£YÑSKA,MONIUSZKI, NAD KANA£EM, NAD WOD¥, OGRODOWA, OKONIA,ORZE-
CHOWA, OŒWIÊCIMSKA, PIASKOWA, PLAC ¯WIRKI I WIGURY, PLATANOWA, PODDÊBIE, POLNA, S£OWACKIEGO, SZCZÊŒÆ BO¯E,
ŒLUZA, ŒWIERKOWA, WÊDKARZY, WÊGORZA, WIEJSKA, WIERZBOWA, WIKTORII, WIŒNIOWA, WOLNOŒCI, ¯U¯LOWA.

ASTRÓW, CZECHOWICKA, KOSÓW, KROKUSÓW, NASIENNA, RÓ¯ANA, SZKOLNA, TRAUGUTTA, ZIELONA.

ARMII KRAJOWEJ, BYTOMSKA, CMENTARNA, CZAPLI, CZY¯YKÓW, GEN. W£ADYS£AWA SIKORSKIEGO 1-42, GLIWICKA, GO£ÊBIA,
GÓRNICZA,HUTNICZA, KARD. STEFANA WYSZYÑSKIEGO, KAROLA MIARKI, KORMORANÓW, KSIÊDZA BOÑCZYKA, MEWY, MICKIE-
WICZA, NAD £¥KAMI, PARKOWA, PLAC KARD. STEFANA WYSZYÑSKIEGO,PLAC KAROLA MIARKI, PLISZKI, PRZEPIÓRKI, POWSTAÑ-
CÓW ŒL¥SKICH, PUSTU£KI, RYNEK , RZECZNA, SIENKIEWICZA, SIKORKI, S£ONECZNA, S£OWIKÓW, SOWIA,STARA, TOSZECKA,
TYLNA. W¥SKA, WRZOSOWA, ZAOLSZANY.

BRACI PISKO, CICHA, D¥BROWSKIEGO, KOŒCIELNA, LIGONIA, PLAC PONIATOWSKIEGO, POZNAÑSKA,SZPITALNA nieparzyste:
1-7/2, SZPITALNA 13-19, STRZELCÓW BYTOMSKICH 7, 22/1-24/6, TARGOWA. WIELOWIEJSKA,WOJSKA POLSKIEGO 25/1-60.

ALEJA 1 MAJA, DWORCOWA, KOPERNIKA, KRÓTKA, MOZARTA, OSIEDLOWA, PLAC JÓZEFA PI£SUDSKIEGO, PONIATOWSKIEGO,
STRZELCÓW BYTOMSKICH 12/1-20/6, SZOPENA BOCZNA 2/1-2/4. SZPITALNA parzyste 6/1-8/4; 21-27, WOJSKA POLSKIEGO
17/1-21/4.

IGNACEGO PADEREWSKIEGO nieparzyste: 1/1-7/3, IGNACEGO PADEREWSKIEGO nieparzyste: 9/1-13/3; 14/1-16/3, STRZEL-
CÓW BYTOMSKICH parzyste:2/1-6/3, STRZELCÓW BYTOMSKICH nieparzyste: 3A/1-3A/2; 8/1-10/3, SZOPENA nieparzyste:
1/1-7/3, SZOPENA parzyste: 2/1-4/2, SZOPENA BOCZNA nieparzyste:1/1-1/3, WOJSKA POLSKIEGO nieparzyste: 1/1-1/3,
WOJSKA POLSKIEGO 13/1-15/5, DRZYMA£Y 1/1-4/2, DRZYMA£Y BOCZNA, KOCHANOWSKIEGO 1/1-4/2, NOWA, WYZWOLE-
NIA 1/1 – 2A,WYZWOLENIA BOCZNA.

DRZYMA£Y 5/1-6/3, DZIA£KOWA, IGNACEGO PADEREWSKIEGO parzyste: 2/1-12/2, JAŒKOWICKA, KOCHANOWSKIEGO 6/1-6/
3, LOMPY, MATEJKI, WYZWOLENIA 3-42. ORZESZKOWEJ 1/1-1/2, SZOPENA parzyste: 6/1-6/3, WOJSKA POLSKIEGO parzyste:
2/1-2B, WOJSKA POLSKIEGO nieparzyste: 3/1-7/3; 8/1-11/3.

ALEJA JANA PAW£A II, ANNY JAGIELLONKI, BOLES£AWA CHROBREGO, DOBRAWY, JANA III SOBIESKIEGO, KAZIMIERZA WIELKIE-
GO, KONOPNICKIEJ, KRÓLOWEJ BONY, KRÓLOWEJ JADWIGI, KRÓLOWEJ MARYSIEÑKI, MATEJKI BOCZNA, MIESZKA I, STEFANA
BATOREGO, ORZESZKOWEJ 3/1-3/3, SZOPENA parzyste 8/1-12/3, SZOPENA 11A-11C, WIECZORKA, W£ADYS£AWA JAGIE££Y,
W£ADYS£AWA £OKIETKA, WOJSKA POLSKIEGO parzyste:4/1-6/3, ZYGMUNTA STAREGO.

OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE
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OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pyskowicach

z dnia 23 paŸdziernika 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów

na radnych do Rady Miejskiej w Pyskowicach
w wyborach do rad gmin, rad powiatów

i sejmików województw oraz wyborach  wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarz¹dzonych

na dzieñ 16  listopada 2014 r.
Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póŸn. zm.1)) Miej-
ska Komisja Wyborcza w Pyskowicach podaje do wiadomoœci in-
formacjê o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:
Okrêg Nr 1
1. KOWALCZYK Piotr Miko³aj, lat 32, zam. Pyskowi-

ce zg³oszony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAÑ-
CÓW - lista nr 28

2. RUBIN Józef Marian, lat 67, zam. Pyskowice zg³o-
szony przez KWW WAC£AWA KÊSKI "TWOJE MIASTO" -
lista nr 29

3. BREGU£A Zygmunt Marcin, lat 64, zam. Pyskowi-
ce zg³oszony przez KWW ZDROWE PYSKOWICE - lista
nr 30

4. JASIÑSKA Hanna Lidia, lat 56, zam. Pyskowice zg³o-
szona przez KWW WALDEMAR PASZKOWSKI KONKRE-
TY DLA PYSKOWIC - lista nr 31

Okrêg Nr 2
1. PIÊTAK Piotr Pawe³, lat 36, zam. Pyskowice zg³oszony

przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAÑCÓW - lista nr 28
2.  £APUCHA Krzysztof Romuald, lat 64, zam. Py-

skowice zg³oszony przez KWW WAC£AWA KÊSKI "TWO-
JE MIASTO" - lista nr 29

3. SUCHIÑSKA Marzena Anna, lat 38, zam. Pysko-
wice zg³oszona przez KWW ZDROWE PYSKOWICE -
lista nr 30

4. GRABOWSKI Adam Romuald, lat 30, zam. Pysko-
wice zg³oszony przez KWW WALDEMAR PASZKOWSKI
KONKRETY DLA PYSKOWIC - lista nr 31

Okrêg Nr 3
1. SZYSZKA Barbara El¿bieta, lat 61, zam. Pyskowi-

ce zg³oszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ -
lista nr 3

2. MAGDA Piotr Robert, lat 43, zam. Pyskowice zg³o-
szony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAÑCÓW -
lista nr 28

3. SKUBA£A Roland Krzysztof, lat 40, zam. Pysko-
wice zg³oszony przez KWW WAC£AWA KÊSKI "TWOJE
MIASTO" - lista nr 29

4. BUCHTA Jerzy, lat 61, zam. Pyskowice zg³oszony
przez KWW ZDROWE PYSKOWICE - lista nr 30

5. BONK Robert, lat 35, zam. Pyskowice zg³oszony
przez KWW WALDEMAR PASZKOWSKI KONKRETY DLA
PYSKOWIC - lista nr 31

Okrêg Nr 4
1. £OPUCH Andrzej Tadeusz, lat 66, zam. Pyskowice

zg³oszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ - lista
nr 3

2.  BERDA Justyna Maria, lat 34, zam. Pyskowice zg³o-
szona przez KWW WAC£AWA KÊSKI "TWOJE MIASTO" -
lista nr 29

3. £ADYKO Rafa³ Marcin, lat 38, zam. Pyskowice zg³o-
szony przez KWW ZDROWE PYSKOWICE - lista nr 30

4. KOZINA Brygida El¿bieta, lat 67, zam. Pyskowice
zg³oszona przez KWW WALDEMAR PASZKOWSKI KON-
KRETY DLA PYSKOWIC - lista nr 31

Okrêg Nr 5
1. GRZEGOSZCZYK Anna Katarzyna, lat 32, zam.

Pyskowice zg³oszona przez KWW POROZUMIENIE
MIESZKAÑCÓW - lista nr 28

2. DROZD Jolanta Alina, lat 56, zam. Pyskowice zg³o-
szona przez KWW WAC£AWA KÊSKI "TWOJE MIASTO" -
lista nr 29

3. AWRAMIENKO Zbigniew, lat 70, zam. Pyskowice
zg³oszony przez KWW ZDROWE PYSKOWICE - lista
nr 30

4. KOZ£OWSKI Krzysztof Stanis³aw, lat 42, zam.
Pyskowice zg³oszony przez KWW WALDEMAR PASZ-
KOWSKI KONKRETY DLA PYSKOWIC - lista nr 31

Okrêg Nr 6
1. KASPERCZYK Lidia Maria, lat 36, zam. Pyskowice

zg³oszona przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAÑCÓW
- lista nr 28

2. WITEK Marek Adam, lat 46, zam. Pyskowice zg³o-
szony przez KWW WAC£AWA KÊSKI "TWOJE MIASTO" -
lista nr 29

3. KOCIÊCKA Danuta, lat 61, zam. Pyskowice zg³oszo-
na przez KWW ZDROWE PYSKOWICE - lista nr 30

OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach

z dnia 23 paŸdziernika 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

do Sejmiku Województwa Œl¹skiego w wyborach
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

oraz wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarz¹dzonych

na dzieñ 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 435 § 1 w zwi¹zku z art. 459 § 1 ustawy z dnia

5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póŸn. zm.)
Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach podaje do wiadomoœci infor-
macjê o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

Jednoczeœnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 paŸdziernika
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa
pañstwa z lat 1944-1990 oraz treœci tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1388), zwanej dalej „powo³an¹ ustaw¹”, Wojewódzka Komisja
Wyborcza w Katowicach podaje treœæ oœwiadczeñ lustracyjnych kandydatów
stwierdzaj¹cych fakt ich pracy, s³u¿by w organach bezpieczeñstwa pañstwa
lub wspó³pracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca
1990 r.
Okrêg Nr 4
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY PSL
1. PILOT Andrzej Antoni, lat 54, zam. Tarnowskie Góry
2. WILK Zygmunt, lat 62, zam. Bytom
3. MACHULSKA Cecylia Zofia, lat 69, zam. Tarnowskie Góry
4. KIE£BASA Krystian Antoni, lat 55, zam. Kotulin
5. STYŒ Dorota Karina, lat 41, zam. Poniszowice
6. KAPICA Jacek Wawrzyniec, lat 38, zam. Koszêcin
7. LESZCZYÑSKI Wies³aw Tadeusz, lat 56, zam. Pyskowice
8. GRANICZNA-KORCZAK Urszula Maria, lat 72, zam. Bytom
9. MOLKA Ewa Antonina, lat 41, zam. Bytom

10. DRABICKI Józef, lat 60, zam. Gliwice
11. DULKO-MARCZAK Aleksandra Izabela, lat 32, zam. Bytom
12. PE£KA Zbigniew Adam, lat 31, zam. Lubliniec
13. STACHOWIAK Mariusz Aleksander, lat 43, zam. Tarnowskie Góry
14. LICHOTA Andrzej, lat 56, zam. Bytom
Lista nr 2 - KW DEMOKRACJA BEZPOŒREDNIA
1. KORYCKI Adam Janusz, lat 39, zam. Gliwice
2. WASZKIELEWICZ Rafa³ Piotr, lat 48, zam. Gliwice
3. BRZEZIÑSKA Angelika Janina, lat 32, zam. Gliwice
4. ZIÊTEK Grzegorz Piotr, lat 38, zam. Bytom
5. PUTIO Witold Piotr, lat 22, zam. Gliwice
6. KANIEWSKA Justyna Anna, lat 28, zam. Zabrze
7. MIKO£AJCZAK Magdalena Maria, lat 28, zam. Chorzów

Lista nr 3 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ
1. PRZEDPE£SKI Zbigniew Jerzy, lat 56, zam. Bytom
2. DZIUK Barbara Anna, lat 45, zam. Tarnowskie Góry
3. BYRCZEK Micha³ Tadeusz, lat 29, zam. Gliwice
4. PACZYNA Artur Lubomir, lat 47, zam. Bytom, popierany przez: Prawi-

ca Rzeczypospolitej
5. KUBICA Józef Jan, lat 56, zam. Tarnowskie Góry
6. KAMIÑSKI Pawe³ Jerzy, lat 42, zam. Barg³ówka
7. GAWRON Andrzej Janusz, lat 49, zam. Kochanowice
8. HORZELA Adam Ireneusz, lat 56, zam. Tarnowskie Góry
9. STAÑCZYK Anna Iwona, lat 40, zam. Pyskowice

10. UCHAÑSKI Jan, lat 67, zam. Radzionków
11. PRZYBYLOK Aurelia, lat 30, zam. Bytom
12. WITCZAK Antonina, lat 32, zam. Zborowskie
13. LUDWIK Aneta, lat 35, zam. Stanica
14. TOMASZEWSKI Micha³ Pawe³, lat 23, zam. Gliwice
Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. BIEDA Halina Maria, lat 52, zam. Bytom
2. LUTY Agnieszka Barbara, lat 43, zam. Gliwice
3. GZIK Marek Krzysztof, lat 43, zam. Gliwice
4. W£ODARZ Roman Augustyn, lat 61, zam. Paniówki
5. EKKERT Lucyna Iwona, lat 63, zam. Tarnowskie Góry
6. PACHURA Zdzis³aw Józef, lat 44, zam. Lubliniec
7. JURCZEWSKA P£OÑSKA Krystyna, lat 76, zam. Gliwice
8. DERSIEWICZ Elwira Ludwika, lat 59, zam. Gliwice
9. MERCIK Wojciech Mateusz, lat 27, zam. Boronów

10. LUBOWSKI Zbigniew Tadeusz, lat 62, zam. Gliwice
11. CHMIEL Jakub Florian, lat 48, zam. Czarków
12. DZIUK Jolanta Zdzis³awa, lat 53, zam. Bytom
13. £YKO Arkadiusz Pawe³, lat 40, zam. Knurów
14. ŒLÊZAK Agata, lat 49, zam. Bytom
Lista nr 5 - KWW RUCH NARODOWY
1. B£ASIÑSKI Bart³omiej Marek, lat 23, zam. Bytom
2. KLOZA £ukasz Pawe³, lat 26, zam. Bytom
3. KOZ£OWSKI Tomasz Jaros³aw, lat 26, zam. Bytom
4. MANDRAK Adam Piotr, lat 45, zam. Zabrze, popierany przez: Unia

Polityki Realnej
5. CZARNECKA Agnieszka Barbara, lat 24, zam. Gliwice
6. MOC Agnieszka Maria, lat 22, zam. Tworóg
7. PODSIAD£O Marta Joanna, lat 24, zam. Knurów
8. GAIK Mariola Ma³gorzata, lat 52, zam. Bytom
9. HERDZINA Mateusz Jakub, lat 19, zam. £aziska Górne

10. K¥TNY Konrad, lat 19, zam. Wodzis³aw Œl¹ski
11. KILARSKA Zuzanna Józefa, lat 47, zam. Bielsko-Bia³a
12. KULA Agnieszka Irena, lat 34, zam. Bieruñ
13. KUŒ Aleksander Jakub, lat 20, zam. Tychy
Lista nr 6 - KKW SLD LEWICA RAZEM
1. WÓJCIK Krzysztof Stefan, lat 56, zam. Bytom
2. KWAŒNICKA Ela Wanda, lat 54, zam. Gliwice
3. JACHIMOWICZ Tomasz Maciej, lat 64, zam. Gliwice
4. SZCZUREK Mariusz Henryk, lat 47, zam. Bytom
5. ARCHACKI Micha³, lat 31, zam. Knurów
6. GLANC Aneta Agnieszka, lat 36, zam. Lubliniec
7. JUREK Dorota Agata, lat 45, zam. Bytom

8. MIESZCZAK Jakub Wac³aw, lat 28, zam. Gliwice
9. SOWA Ma³gorzata Karolina, lat 28, zam. Kalety

10. DUL Andrzej Feliks, lat 64, zam. Przezchlebie
11. WAWRZAK Magdalena Joanna, lat 44, zam. Nak³o
12. JAGIE£O Ewelina Maria, lat 37, zam. Bytom
13. CHADAJSKA Aleksandra Joanna, lat 31, zam. Knurów
14. GAIK Marek S³awek, lat 61, zam. Tarnowskie Góry
Lista nr 7 - KW NOWA PRAWICA - JANUSZA KORWIN-MIKKE
1. KOTWICA Adam Marcin, lat 25, zam. Zabrze
2. JATCZAK Janusz, lat 53, zam. Knurów
3. KWIATKOWSKA Daria Teresa, lat 27, zam. Bytom
4. KONIECZNA-OR£OWSKA Danuta Katarzyna, lat 35, zam. Lubliniec
5. MACIEJEWSKI Janusz Grzegorz, lat 22, zam. Gliwice
6. ROGUSKI Grzegorz Dariusz, lat 20, zam. Gliwice
7. MICHALSKA Ramona Olimpia, lat 23, zam. Zabrze
8. OR£OWSKI Micha³, lat 38, zam. Lubliniec
9. OSMELAK Miranda Gertruda, lat 23, zam. Chorzów

10. WOJSYK Maciej Jakub, lat 22, zam. Bytom
Lista nr 8 - KW OBURZENI
1. KOPIEC Herbert Robert, lat 73, zam. Katowice
2. ŒWITOÑ Patrycja Anna, lat 22, zam. Katowice
3. GLEICH Igor Piotr, lat 23, zam. Chorzów
4. KO£ODZIEJCZAK Ewa Jadwiga, lat 24, zam. Katowice
5. FOGEL Damian Piotr, lat 19, zam. Katowice
6. STASIKOWSKA Agnieszka Ma³gorzata, lat 32, zam. Bêdzin
7. ¯UREK Teresa Ewa, lat 62, zam. Zabrze

Lista nr 9 - KWW WSPÓLNOTA PATRIOTYZM SOLIDARNOŒÆ
1. SOJA Grzegorz Tadeusz, lat 60, zam. Miko³ów
2. PIECUCH Andrzej Stanis³aw, lat 61, zam. Radzionków
3. BURSA Janusz Pawe³, lat 60, zam. Gliwice
4. SURMAÑSKA Beata Halina, lat 42, zam. Nowe Chech³o
5. BZOWSKI Jerzy W³adys³aw, lat 60, zam. Gliwice
6. POLOK Lena Anna, lat 24, zam. Miko³ów
7. SOKO£OWSKA Joanna El¿bieta, lat 63, zam. Gliwice

Lista nr 10 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA
1. JAGODZIÑSKI Leszek Tadeusz, lat 50, zam. Tarnowskie Góry
2. KOJ Anna Aleksandra, lat 36, zam. Tarnowskie Góry
3. MOCZEK Adam Jan, lat 39, zam. Tarnowskie Góry
4. WALCZAKOWSKA Anna Jadwiga, lat 39, zam. Tarnowskie Góry
5. OG£ODEK Jacek Damian, lat 29, zam. Tarnowskie Góry
6. SCHABOWSKI Krzysztof Jaros³aw, lat 51, zam. Tarnowskie Góry
7. HALEMBA Wojciech Piotr, lat 36, zam. Tarnowskie Góry
8. KA£KA Aleksander Tadeusz, lat 41, zam. Bytom
9. KNAPIK Sonia £ucja, lat 59, zam. Bytom

10. KOWALSKA Krystyna, lat 55, zam. Miasteczko Œl¹skie
11. ¯AK Agnieszka Maria, lat 34, zam. Tarnowskie Góry
12. MALESKA Zuzanna Maria, lat 37, zam. Tworóg
13. TRYPUCKA Jolanta Maria, lat 47, zam. Tarnowskie Góry
14. PRASKI Wojciech Grzegorz, lat 31, zam. Tarnowskie Góry
Lista nr 11 - KWW NIEZALE¯NY SAMORZ¥D WOJEWÓDZTWA
ŒL¥SKIEGO
1. STRUMIÑSKI Pawe³ £ukasz, lat 40, zam. Gliwice
2. PAWLIK Wiktor Kazimierz, lat 57, zam. Gliwice
3. RUDEK-MATUSZCZAK Sylwia, lat 34, zam. Gliwice
4. STROMID£O Adam Grzegorz, lat 41, zam. Bytom
5. STEFAÑSKA-SACHER Katarzyna Bronis³awa, lat 49, zam. Gliwice
6. £OSICKA Katarzyna £ucja, lat 31, zam. Gliwice
7. CIEKAÑSKI Adam, lat 42, zam. Gliwice
8. VOGELGESANG Alina Jadwiga, lat 37, zam. Bytom
9. BARCZEWSKI Miros³aw Stanis³aw, lat 52, zam. Gliwice

10. SZALIÑSKA Agnieszka Danuta, lat 38, zam. Gliwice
11. STASZYÑSKI Dariusz Jan, lat 35, zam. Koszêcin
12. GAPIÑSKI Tadeusz, lat 66, zam. Bytom
13. VAN DER COGHEN Adam Patryk, lat 37, zam. Paniówki
14. KARDACZ Jacek Edward, lat 44, zam. Gliwice
Lista nr 14 - KWW PLATFORMA OBURZONYCH
1. MAJOREK Justyna Maria, lat 31, zam. Bytom
2. BIERKOWSKA Katarzyna Maria, lat 35, zam. Gliwice
3. PACHLA Micha³ Mieczys³aw, lat 36, zam. Zabrze
4. SZADKOWSKI Marcin Andrzej, lat 33, zam. Katowice
5. B¥CZEK Bogus³aw Bronis³aw, lat 51, zam. Zabrze

Lista nr 15 - KWW MNIEJSZOŒCI NA ŒL¥SKU
1. GRYNICZ Barbara Maria, lat 46, zam. Bytom
2. KUT Janusz Krzysztof, lat 53, zam. Bytom
3. LUBINA Aleksander Henryk, lat 59, zam. Ligota £abêdzka
4. KABUT Witold Pawe³, lat 38, zam. Pszów
5. BARTECKA Urszula Maria, lat 70, zam. Chudów

Lista nr 16 - KW TWÓJ RUCH
1. KASPEREK Jakub Tomasz, lat 18, zam. Bytom
2. M£YNARCZYK Wies³awa, lat 58, zam. Zabrze
3. RADAJEWICZ Andrzej Jan, lat 52, zam. Bytom
4. GRULA Justyna Zuzanna, lat 29, zam. Bytom
5. £ÊGOWIK Krzysztof Mariusz, lat 39, zam. Bytom
6. RESPONDEK Norbert Jan, lat 55, zam. Bytom
7. PRYZWAN Teresa £ucja, lat 58, zam. Gliwice

Lista nr 17 - KW RUCH AUTONOMII ŒL¥SKA
1. S£AWIK Andrzej, lat 62, zam. Radzionków
2. JANY Aniela Maria, lat 56, zam. Tarnowskie Góry
3. ZGODZAJ Fryderyk Zygmunt, lat 66, zam. Tworóg
4. GRUDNIK Grzegorz Mariusz, lat 54, zam. Gliwice
5. SUSEK Janina Anna, lat 59, zam. Bytom
6. WIATOWSKI £ukasz Jan, lat 28, zam. Kalety
7. HELIOS Gerard Miko³aj, lat 51, zam. Pyskowice
8. MATEJA Roland Marian, lat 50, zam. Bytom
9. ADAMCZYK Aleksandra Helena, lat 37, zam. Miasteczko Œl¹skie

10. WALLOSCHEK Krystian Jan, lat 47, zam. Wielowieœ
11. KALIN Katarzyna Maria, lat 31, zam. Bytom
12. SULIGA Bernadeta Maria, lat 57, zam. Pilchowice
13. DRECHSLER Jan Kamil, lat 58, zam. Zbros³awice, popierany przez:

Stowarzyszenie "Przymierze Œl¹skie"
Lista nr 18 - KWW POROZUMIENIE PRAWICY
1. DUDA Bernard Antoni, lat 56, zam. Gliwice
2. WOŒKO Barbara, lat 56, zam. Gliwice
3. KUBICA Krystyna Maria, lat 60, zam. Gliwice
4. MICHALIK Alicja Beata, lat 34, zam. Gliwice
5. JANKOWSKI Marcin, lat 31, zam. Gliwice

Lista nr 19 - KW LIGA POLSKICH RODZIN
1. DZIÊCIELEWSKI Marek Jerzy, lat 72, zam. Bytom
2. SOJKA Alicja Maria, lat 60, zam. Bêdzin
3. MACIEJEWSKA Marta Justyna, lat 20, zam. Czêstochowa
4. FILIPOWSKA Walentyna, lat 66, zam. Sosnowiec
5. OLBORSKI Przemys³aw Tomasz, lat 34, zam. Bêdzin

4. ZATOÑ Piotr Tadeusz, lat 42, zam. Pyskowice zg³o-
szony przez KWW WALDEMAR PASZKOWSKI KONKRE-
TY DLA PYSKOWIC - lista nr 31

5. OWCZAREK Andrzej Wojciech, lat 56, zam. Pyskowice
zg³oszony przez KWW ANDRZEJ OWCZAREK - lista nr 33

Okrêg Nr 7
1. £ÊGOWSKI Tadeusz Stanis³aw, lat 61, zam. Pysko-

wice zg³oszony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAÑ-
CÓW - lista nr 28

2. ¯AGIEL Agata Zofia, lat 46, zam. Pyskowice zg³o-
szona przez KWW WAC£AWA KÊSKI "TWOJE MIASTO" -
lista nr 29

3. £OM¯A Agnieszka Dorota, lat 37, zam. Pyskowice
zg³oszona przez KWW ZDROWE PYSKOWICE - lista nr 30

4. KOSTRZEWA Henryk, lat 62, zam. Pyskowice zg³o-
szony przez KWW WALDEMAR PASZKOWSKI KONKRE-
TY DLA PYSKOWIC - lista nr 31

Okrêg Nr 8
1. KROCHMALSKI Leopold Józef, lat 61, zam. Pyskowice zg³o-

szony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAÑCÓW - lista nr 28
2. SZAFRAÑSKI Tadeusz Aleksander, lat 41, zam.

Pyskowice zg³oszony przez KWW WAC£AWA KÊSKI
"TWOJE MIASTO" - lista nr 29

3. MORYS Joachim Krystian, lat 59, zam. Pyskowice
zg³oszony przez KWW WALDEMAR PASZKOWSKI KON-
KRETY DLA PYSKOWIC - lista nr 31

Okrêg Nr 9
1. £ÊGOWSKA Ewa Franciszka, lat 38, zam. Pysko-

wice zg³oszona przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAÑ-
CÓW - lista nr 28

2. OB£¥K Waldemar Józef, lat 49, zam. Pyskowice
zg³oszony przez KWW WAC£AWA KÊSKI "TWOJE MIA-
STO" - lista nr 29

3. DOMIÑCZYK Iwona Anna, lat 42, zam. Pyskowice
zg³oszona przez KWW WALDEMAR PASZKOWSKI KON-
KRETY DLA PYSKOWIC - lista nr 31

Okrêg Nr 10
1. JASIÑSKI Jaros³aw, lat 58, zam. Pyskowice zg³o-

szony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ - lista nr 3
2. PIEROÑCZYK Dariusz, lat 47, zam. Pyskowice zg³oszo-

ny przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAÑCÓW - lista nr 28
3. B¥K Andrzej, lat 43, zam. Pyskowice zg³oszony przez

KWW WAC£AWA KÊSKI "TWOJE MIASTO" - lista nr 29
4. ¯ARNOWSKA Aniela Katarzyna, lat 66, zam. Py-

skowice zg³oszona przez KWW ZDROWE PYSKOWICE -
lista nr 30

5. HAMERLA £ukasz Piotr, lat 33, zam. Pyskowice
zg³oszony przez KWW WALDEMAR PASZKOWSKI KON-
KRETY DLA PYSKOWIC - lista nr 31

Okrêg Nr 11
1. WENDE Robert Jan, lat 40, zam. Pyskowice zg³oszony

przez KWW WAC£AWA KÊSKI "TWOJE MIASTO" - lista nr 29
2. BRYCH Marian Piotr, lat 76, zam. Pyskowice zg³o-

szony przez KWW ZDROWE PYSKOWICE - lista nr 30
3. DROBNICKI Marek Zbigniew, lat 46, zam. Pysko-

wice zg³oszony przez KWW WALDEMAR PASZKOWSKI
KONKRETY DLA PYSKOWIC - lista nr 31

Okrêg Nr 12
1. ADAMCZYK Pawe³ Maciej, lat 35, zam. Pyskowi-

ce zg³oszony przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAÑ-
CÓW - lista nr 28

2. GORCZYCA Teresa Danuta, lat 70, zam. Pyskowice
zg³oszona przez KWW WAC£AWA KÊSKI "TWOJE MIASTO"
- lista nr 29

3. KOTASIÑSKI Arkadiusz Tadeusz, lat 42, zam. Py-
skowice zg³oszony przez KWW WALDEMAR PASZKOW-
SKI KONKRETY DLA PYSKOWIC - lista nr 31

4. KUPSKI B³a¿ej, lat 30, zam. Pyskowice zg³oszony
przez KWW B£A¯EJ KUPSKI - lista nr 32

Okrêg Nr 13
1. KO£ODZIEJ-PTAK Krystyna Stanis³awa, lat 47,

zam. Pyskowice zg³oszona przez KW PRAWO I SPRAWIE-
DLIWOŒÆ - lista nr 3

2. SYGIDUS Jacek Marek, lat 45, zam. Pyskowice zg³oszo-
ny przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAÑCÓW - lista nr 28

3. SIUTA Andrzej Stanis³aw, lat 53, zam. Pyskowice
zg³oszony przez KWW WAC£AWA KÊSKI "TWOJE MIA-
STO" - lista nr 29

4. JANAREK Pawe³, lat 46, zam. Pyskowice zg³oszony
przez KWW WALDEMAR PASZKOWSKI KONKRETY DLA
PYSKOWIC - lista nr 31

Okrêg Nr 14
1. OCHOCKI Marek, lat 52, zam. Pyskowice zg³oszony

przez KWW WAC£AWA KÊSKI "TWOJE MIASTO" - lista nr 29
2. SZYMAÑSKA Barbara Halina, lat 59, zam. Pysko-

wice zg³oszona przez KWW WALDEMAR PASZKOWSKI
KONKRETY DLA PYSKOWIC - lista nr 31

Okrêg Nr 15
1. CICHORZ Damian, lat 35, zam. Pyskowice zg³oszony

przez KWW POROZUMIENIE MIESZKAÑCÓW - lista nr 28
2. DOMAGA£A Bogus³aw Józef, lat 57, zam. Pysko-

wice zg³oszony przez KWW WAC£AWA KÊSKI "TWOJE
MIASTO" - lista nr 29

3. PASZKOWSKI Waldemar Dariusz, lat 44, zam.
Pyskowice zg³oszony przez KWW WALDEMAR PASZ-
KOWSKI KONKRETY DLA PYSKOWIC - lista nr 31
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Pyskowice, ul. Szpitalna 7, tel. (32) 233-97-29

W paŸdzierW paŸdzierW paŸdzierW paŸdzierW paŸdziernikunikunikunikuniku
za grza grza grza grza grosze!osze!osze!osze!osze!

trutki na gryzonie
art. winiarskie
znicze i kwiaty sztuczne

T³umaczenie dokumentów oraz asysta w urzêdach
Kursy jêzykowe:
- dzieci od 6 lat

- doroœli 30+, zajêcia w soboty
- przygotowanie do matury i innych egzaminów

Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4
tel. 668-452-917

www.angielski.pyskowice.biz

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO


