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INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
Urząd Miejski w Pyskowicach informuje, że: w dniu

24 grudnia 2010 r. Urząd będzie nieczynny. W piątek 3 grud-
nia br. oraz 10 grudnia br. Urząd będzie czynny w godzi-
nach od 7.30 do 14.30.
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MYJÊ OKNA
-DOBRA CENA!!!

795 589 247

PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK
664 466 403

   
   

    
      

     
       

   
  

     


      
   

 

SPRZ¥TANIE
DOMÓW I BIUR

664 466 403

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498
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Serdeczne wyrazy współczucia
Sz.P. Wiesławie DOMIN

z powodu śmierci ojca

składają

Pracownicy Szpitala Powiatowego
w Pyskowicach
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NOWA WYSTAWA
JU¯ W PRZYGOTOWANIU

     
     
      
     
    
   
     
     
       
     
      
     
     

     
      
    

SZLACHETNA
PACZKA

W PYSKOWICACH

"NIE TAKI KOMPUTER
STRASZNY…"
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OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PY-

SKOWICACH z dnia 4 listopada 2010 r. o za-
rejestrowanych kandydatach na Burmistrza
Miasta Pyskowice w wyborach zarz¹dzonych
na dzieñ 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 2002 r. o bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz.
1191) Miejska Komisja Wyborcza w Pyskowicach po-
daje informacjê o zarejestrowanych kandydatach.

1. ADAMCZYK S³awomir, lat 55, wykszta³cenie
wy¿sze, zam. Pyskowice zg³oszony przez KW PLAT-
FORMA OBYWATELSKA RP cz³onek Platformy Obywa-
telskiej Rzeczypospolitej Polskiej

2. KÊSKA Wac³aw Wies³aw, lat 56, wykszta³cenie
wy¿sze, zam. Pyskowice zg³oszony przez KWW WA-
C£AWA KÊSKI "TWOJE MIASTO" nie nale¿y do partii
politycznej

Przewodnicz¹cy
Miejskiej Komisji Wyborczej

Lech Konarski

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PY-

SKOWICACH z dnia 4 listopada 2010 r. o za-
rejestrowanych listach kandydatów na rad-
nych w wyborach do Rady Miejskiej w Py-
skowicach zarz¹dzonych na dzieñ 21 listopa-
da 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr
176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Pysko-
wicach podaje informacjê o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych.

 Okrêg Wyborczy Nr 1
Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATEL-

SKA RP
1. BREGU£A Zygmunt Marcin, lat 60, zam. Pysko-

wice
Lista nr 28 - KWW WAC£AWA KÊSKI

"TWOJE MIASTO"
1. RUBIN Józef Marian, lat 63, zam. Pyskowice

 Okrêg Wyborczy Nr 2
Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATEL-

SKA RP
1. PIÊTAK Piotr Pawe³, lat 32, zam. Pyskowice
Lista nr 28 - KWW WAC£AWA KÊSKI

"TWOJE MIASTO"
1. £APUCHA Krzysztof Romuald, lat 60, zam. Py-

skowice
 Okrêg Wyborczy Nr 3

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SLD
1. FOIK Angelika Maria, lat 20, zam. Pyskowice
Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATEL-

SKA RP
1. BIRYÑCZYK Sonia Maria, lat 55, zam. Pyskowi-

ce
Lista nr 27 - KWW "DOBRY GOSPODARZ"
1. SMUDA Zygfryd, lat 69, zam. Pyskowice
Lista nr 28 - KWW WAC£AWA KÊSKI

"TWOJE MIASTO"
1. ZBOROWSKI Janusz £ucjan, lat 53, zam. Py-

skowice
Lista nr 29 - KWW "PYSKOWICE 2010"
1. SZYSZKA Barbara El¿bieta, lat 57, zam. Pyskowice

 Okrêg Wyborczy Nr 4
Lista nr 28 - KWW WAC£AWA KÊSKI

"TWOJE MIASTO"
1. AWRAMIENKO Zbigniew, lat 66, zam. Pyskowice
Lista nr 29 - KWW "PYSKOWICE 2010"
1. BERDA Justyna Maria, lat 30, zam. Pyskowice

 Okrêg Wyborczy Nr 12
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SLD
1. ZWOLIÑSKI Krzysztof Stanis³aw, lat 30, zam.

Pyskowice
Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATEL-

SKA RP
1. STOLARCZYK Roman Henryk, lat 41, zam. Py-

skowice
Lista nr 5 - KW PRAWO I SPRAWIEDLI-

WOŒÆ
1. HOLEWA Marzena Aleksandra, lat 33, zam. Py-

skowice
Lista nr 28 - KWW WAC£AWA KÊSKI

"TWOJE MIASTO"
1. KOTASIÑSKI Arkadiusz Tadeusz, lat 38, zam.

Pyskowice
Lista nr 29 - KWW "PYSKOWICE 2010"
1. PASZEK Ilona Danuta, lat 55, zam. Pyskowice

 Okrêg Wyborczy Nr 13
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SLD
1. KUPSKI B³a¿ej, lat 26, zam. Pyskowice
Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATEL-

SKA RP
1. BOROWSKI Andrzej Zbigniew, lat 44, zam. Py-

skowice
Lista nr 5 - KW PRAWO I SPRAWIEDLI-

WOŒÆ
1. KOSTRZEWA Henryk, lat 58, zam. Pyskowice
Lista nr 28 - KWW WAC£AWA KÊSKI

"TWOJE MIASTO"
1. SIUTA Andrzej Stanis³aw, lat 49, zam. Pyskowi-

ce
Lista nr 29 - KWW "PYSKOWICE 2010"
1. WRZESZCZ Janusz, lat 38, zam. Pyskowice

 Okrêg Wyborczy Nr 14
Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATEL-

SKA RP
1. TOCZEK Aleksandra, lat 21, zam. Pyskowice
Lista nr 5 - KW PRAWO I SPRAWIEDLI-

WOŒÆ
1. KOZERSKA Jolanta, lat 57, zam. Pyskowice
Lista nr 28 - KWW WAC£AWA KÊSKI

"TWOJE MIASTO"
1. OCHOCKI Marek, lat 48, zam. Pyskowice

 Okrêg Wyborczy Nr 15
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SLD
1. BURSAKOWSKA Krystyna, lat 57, zam. Pysko-

wice
Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATEL-

SKA RP
1. KASPRZAK Agata Ewa, lat 45, zam. Pyskowice
Lista nr 5 - KW PRAWO I SPRAWIEDLI-

WOŒÆ
1. BIALAS £ukasz Mariusz, lat 26, zam. Pyskowice
Lista nr 27 - KWW "DOBRY GOSPODARZ"
1. KROK Waldemar Micha³, lat 40, zam. Pyskowi-

ce
Lista nr 28 - KWW WAC£AWA KÊSKI

"TWOJE MIASTO"
1. PASZKOWSKI Waldemar Dariusz, lat 40, zam.

Pyskowice
Lista nr 29 - KWW "PYSKOWICE 2010"
1. DOMAGA£A Bogus³aw Józef, lat 53, zam. Py-

skowice
Przewodnicz¹cy

Miejskiej Komisji Wyborczej
Lech Konarski

WYBORY SAMORZ¥DOWE 2010 - OBWIESZCZENIA WYBORCZE

OBWIESZCZENIE
POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W

GLIWICACH z dnia 2 listopada 2010 r. o za-
rejestrowanych listach kandydatów na rad-

nych w wyborach do Rady Powiatu Gliwic-
kiego zarz¹dzonych na dzieñ 21 listopada
2010 r.

(WYCI¥G)
Na podstawie art. 142 w zwi¹zku z art. 109 ust. 5

ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Powiatowa Ko-
misja Wyborcza w Gliwicach podaje informacjê o za-
rejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Jednoczeœnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18
paŸdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o doku-
mentach organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat 1944-
1990 oraz treœci tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r.
Nr 63, poz. 425, z póŸn. zm.), zwanej dalej "powo-
³an¹ ustaw¹", Powiatowa Komisja Wyborcza w Gliwi-
cach podaje treœæ oœwiadczenia lustracyjnego kandy-
data (zarejestrowanego na liœcie nr 26 pozycja 5)
stwierdzaj¹cego fakt jego pracy, s³u¿by w organach
bezpieczeñstwa pañstwa lub wspó³pracy z nimi.

 Okrêg Nr 2
Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATEL-

SKA RP
1. ADAMCZYK S³awomir, lat 55, zam. Pyskowice
2. AWRAMIENKO Jacek Jakub, lat 39, zam. Py-

skowice
3. KRAUZ Sabina, lat 45, zam. Pyskowice
4. MATUSZEWSKI £ukasz Micha³, lat 28, zam. Py-

skowice
5. MORYS Joachim Krystian, lat 55, zam. Pysko-

wice
6. PIEROÑCZYK Dariusz, lat 43, zam. Pyskowice
7. ŠIJAK Ewa Gra¿yna, lat 55, zam. Pyskowice
8. ZDOBYLAK Jêdrzej Mieczys³aw, lat 34, zam.

Pyskowice
Lista nr 5 - KW PRAWO I SPRAWIEDLI-

WOŒÆ
1. BARAÑSKA Agnieszka Krystyna, lat 31, zam.

Pyskowice
2. £ANOWY Zbigniew Marek, lat 51, zam. Pyskowice
3. URBAÑSKA Krystyna Regina, lat 53, zam. Py-

skowice
4. RYCHALSKI Piotr, lat 56, zam. Pyskowice
5. SIEBER Aneta Agnieszka, lat 33, zam. Pyskowice
6. £YSAKOWSKI Leszek Bogus³aw, lat 66, zam.

Pyskowice
7. PYTLOS Bo¿ena Anna, lat 28, zam. Pyskowice
Lista nr 24 - KWW POROZUMIENIE ZIEMI

GLIWICKIEJ
1. TURKIEWICZ Jan Marian, lat 51, zam. Pyskowice
2. GMYREK Urszula Florentyna, lat 62, zam. Py-

skowice
3. PLUTA Krystian Jan, lat 51, zam. Pyskowice
4. BARAÑSKI Jaros³aw Antoni, lat 39, zam. Py-

skowice
5. KMIECIK Dorota Julia, lat 58, zam. Pyskowice
Lista nr 26 - KWW ZGODA I PRZYSZ£OŒÆ
1. KUBIAK Grzegorz Marcin, lat 28, zam. Paczynka
2. SIBIELAK Henryk Marian, lat 52, zam. Pyskowice
3. DOMIN Wies³awa Jadwiga, lat 52, zam. Pyskowice
4. REJMAN Wies³aw Andrzej, lat 54, zam. Pyskowice
5. TOMCZAK Miros³aw Edward, lat 58, zam. Py-

skowice
z³o¿y³ nastêpuj¹ce oœwiadczenie: pracowa³em w

organach bezpieczeñstwa pañstwa w rozumieniu art.
2 i 3a powo³anej ustawy

6. TAMOWICZ Micha³ Artur, lat 27, zam. Pyskowice
7. JANDA Ryszard Antoni, lat 54, zam. Pyskowice
8. BURSAKOWSKI-IRZYKOWSKI Sebastian Fabian,

lat 32, zam. Pyskowice popierany przez Sojusz Lewi-
cy Demokratycznej

Przewodnicz¹ca Powiatowej Komisji
Wyborczej w Gliwicach
Anna Wilk-Zió³kowska

 Okrêg Wyborczy Nr 5
Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATEL-

SKA RP
1. NOWAK S³awomir Zbigniew, lat 46, zam. Pyskowice
Lista nr 29 - KWW "PYSKOWICE 2010"
1. DROZD Jolanta Alina, lat 52, zam. Pyskowice

 Okrêg Wyborczy Nr 6
Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATEL-

SKA RP
1. OWCZAREK Andrzej Wojciech, lat 51, zam. Py-

skowice
Lista nr 5 - KW PRAWO I SPRAWIEDLI-

WOŒÆ
1. KONIECZNY Jacek Feliks, lat 28, zam. Pyskowice
Lista nr 28 - KWW WAC£AWA KÊSKI

"TWOJE MIASTO"
1. WITEK Marek Adam, lat 42, zam. Pyskowice

 Okrêg Wyborczy Nr 7
Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATEL-

SKA RP
1. £ÊGOWSKI Tadeusz Stanis³aw, lat 57, zam. Py-

skowice
Lista nr 5 - KW PRAWO I SPRAWIEDLI-

WOŒÆ
1. BIALAS Monika Marzena, lat 21, zam. Pyskowice
Lista nr 28 - KWW WAC£AWA KÊSKI

"TWOJE MIASTO"
1. ¯AGIEL Agata Zofia, lat 42, zam. Pyskowice
Lista nr 29 - KWW "PYSKOWICE 2010"
1. WENDE Robert Jan, lat 36, zam. Pyskowice

 Okrêg Wyborczy Nr 8
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SLD
1. JAZWIEC Katarzyna Agnieszka, lat 37, zam. Py-

skowice
Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATEL-

SKA RP
1. KROCHMALSKI Leopold Józef, lat 57, zam. Py-

skowice
Lista nr 5 - KW PRAWO I SPRAWIEDLI-

WOŒÆ
1. BADURCZYK Ma³gorzata Roma, lat 32, zam.

Pyskowice
Lista nr 28 - KWW WAC£AWA KÊSKI

"TWOJE MIASTO"
1. SZAFRAÑSKI Tadeusz Aleksander, lat 37, zam.

Pyskowice
Lista nr 29 - KWW "PYSKOWICE 2010"
1. NOWAK Bo¿ena Magdalena, lat 52, zam. Py-

skowice
 Okrêg Wyborczy Nr 9

Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATEL-
SKA RP

1. CZAPLA Ewa Franciszka, lat 35, zam. Pyskowice
Lista nr 28 - KWW WAC£AWA KÊSKI

"TWOJE MIASTO"
1. OB£¥K Waldemar Józef, lat 45, zam. Pyskowice

 Okrêg Wyborczy Nr 10
Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATEL-

SKA RP
1. FLASIÑSKA Izabela Helena, lat 51, zam. Py-

skowice
Lista nr 28 - KWW WAC£AWA KÊSKI

"TWOJE MIASTO"
1. B¥K Andrzej, lat 39, zam. Pyskowice

 Okrêg Wyborczy Nr 11
Lista nr 4 - KW PLATFORMA OBYWATEL-

SKA RP
1. DROBNICKI Marek Zbigniew, lat 42, zam. Py-

skowice
Lista nr 28 - KWW WAC£AWA KÊSKI

"TWOJE MIASTO"
1. TUREK Andrzej Józef, lat 51, zam. Pyskowice
Lista nr 29 - KWW "PYSKOWICE 2010"
1. GORCZYCA Teresa Danuta, lat 66, zam. Pysko-

wice
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OBWIESZCZENIE
WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W KATOWICACH z dnia 29 paŸdziernika 2010
r. o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnych w wyborach do Sejmiku Wojewódz-
twa Œl¹skiego zarz¹dzonych na dzieñ 21 li-
stopada 2010 r.

Na podstawie art. 167 w zwi¹zku z art.
109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 176, poz. 1190) Wojewódzka Komisja
Wyborcza w Katowicach podaje informacjê
o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnych.

Jednoczeœnie, zgodnie z art. 13 ustawy z
dnia 18 paŸdziernika 2006 r., o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpie-
czeñstwa pañstwa z lat 1944-1990 oraz tre-
œci tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 63,
poz. 425, z póŸn. zm.), zwanej dalej "powo-
³an¹ ustaw¹", Wojewódzka Komisja Wybor-
cza w Katowicach podaje treœæ oœwiadczeñ
lustracyjnych kandydatów, stwierdzaj¹cych
fakt ich pracy, s³u¿by w organach bezpieczeñ-
stwa pañstwa lub wspó³pracy z nimi.

Okrêg nr 4
Lista nr 1 - Komitet wyborczy SLD
1. Tkacz-Janik Ma³gorzata Katarzyna, lat 45, zam.

Gliwice popierana przez Zielonych 2004
2. Wieczorek Pawe³ Józef, lat 58, zam. Radzion-

ków
3. Wójcik Krzysztof Stefan, lat 52, zam. Bytom
4. Pawlak Ryszard Zbigniew, lat 48, zam. Lubli-

niec
5. Œciga³a Ma³gorzata Ewa, lat 49, zam. Radzion-

ków
6. Jachimowicz Tomasz Maciej, lat 60, zam. Gliwice
7. Szczurek Mariusz Henryk, lat 43, zam. Bytom
8. Jurek Dorota Agata, lat 41, zam. Bytom
9. Surowiec Bogdan, lat 37, zam. Bytom popiera-

ny przez Partiê Regionów
10. Kalamala Edward Jan, lat 72, zam. Sadów gm.

Koszêcin
11. Stêpieñ Zbigniew Kazimierz, lat 56, zam. Ra-

dzionków
12. Bia³obrzewski Wies³aw, lat 57, zam. Bytom
13. Zych Kazimierz Stanis³aw, lat 64, zam. Bê-

dzin popierany przez Racjê PL. Racjê
Lista nr 2 - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Pilot Andrzej Antoni, lat 50, zam. Tarnowskie

Góry
2. Lewandowski Piotr Tadeusz, lat 52, zam. By-

tom
3. Wiœniowiecka Maria, lat 65, zam. Ziemiêcice

gm. Zbros³awice
4. Dryszel Stefan, lat 52, zam. Gliwice
5. Brodowy Ewa Jadwiga, lat 40, zam. Strzebiñ

gm. Koszêcin
6. Tomecki Pawe³ Waldemar, lat 39, zam. Rudno

gm. Rudziniec
7. Kapica Jacek Wawrzyniec, lat 34, zam. Koszêcin
8. £ukasiewicz S³awomir Andrzej, lat 43, zam.

Bytom
9. Baluch Ludwik Józef, lat 53, zam. Gliwice
10. Sitko Marian Franciszek, lat 60, zam. Bytom
11. Lisiewicz Piotr, lat 38, zam. Gliwice
12. Pe³ka Zbigniew Adam, lat 27, zam. Lubliniec
13. Dziuroñ Piotr Waldemar, lat 47, zam. Przy-

szowice gm. Giera³towice
14. Koch-Kubas Joanna Ma³gorzata, lat 41, zam.

Bytom
Lista nr 3 - Komitet wyborczy PPP - Sier-

pieñ 80
1. Jaœkiewicz Tadeusz Józef, lat 52, zam. Gliwice
2. Rudek Przemys³aw Jacek, lat 32, zam. Gliwice
3. Urbanik Piotr Marcin, lat 24, zam. Pilchowice

4. Kulewicz Iwona Izabela, lat 32, zam. Gliwice
5. Garbarz Mariola Miros³awa, lat 42, zam. Gliwice
6. Pilecka Jadwiga Teresa, lat 55, zam. Gliwice
7. Barañski Andrzej, lat 44, zam. Gliwice
8. Nizio³ Wojciech Jerzy, lat 38, zam. Gliwice
9. Œpiewak Piotr Pawe³, lat 33, zam. Gliwice
10. Garbela Andrzej Jerzy, lat 30, zam. Lubliniec
Lista nr 4 KW Platforma Obywatelska RP
1. Borzymowski Jan Józef, lat 52, zam. Koœmidry

gm. Pawonków
2. Buzek Ludgarda Maria, lat 75, zam. Gliwice
3. Gawrychowski Jacek, lat 56, zam. Gliwice
4. W³odzarz Roman Augustyn, lat 57, zam. Pa-

niówki gm. Giera³towice
5. Kudzior Jacek Wies³aw, lat 46, zam. Bytom
8. Œwitoñski Eugeniusz, lat 70, zam. Gliwice
7. Jochllik Gustaw Wilhelm, lat 68, zam. Radzionków
8. Wilk Zygmunt, lat 58, zam. Bytom
9. Luty Agnieszka Barbara, lat 40, zam. Gliwice
10. Ciszek Mariusz Marek, lat 22, zam. Gliwice
11. Szczechowski Krzysztof Andrzej, lat 58, zam.

Katowice
12. Gruszka Piotr Jan, lat 48, zam. Boruszowice

gm. Tworóg
13. Mrózek Zdzis³awa Krystyna, lat 53, zam. Po-

niszowice gm. Rudziniec
14. Krzywoszyñski Janusz Jacek, lat 57, zam. Gliwice
Lista nr 5 - KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
1. Pyzik Piotr Mieczys³aw, lat 51, zam. Gliwice
2. Pyrk Alfred Andrzej, lat 40, zam. Bytom
3. S³awik Andrzej, lat 58, zam. Radzionków
4. Russin Rajmund Jan, lat 48, zam. ¯ernica gm.

Pilchowice
5. Dziuk Barbara Anna, lat 42, zam. Tarnowskie

Góry
6. Gorol Piotr Adolf, lat 38, Babienica gm. Wo¿niki
7. Bubnicki Andrzej B³a¿ej, lat 28, zam. Bytom
8. Pas³awski Tomasz Stanis³aw, lat 39, zam. Knu-

rów
9. Dykacz Les³aw Piotr, lat 45, zam. Gliwice
10. Kasprowicz Gra¿yna Urszula, lat 56, zam.

Bytom
11. Gryguœ Antoni Henryk, lat 53, zam. Gliwice
12. Naworski Pawe³ £ukasz, lat 19, zam. Gliwice
Lista nr 6 - KW Krajowa Partia Emerytów

i Rencistów
1. Cylupa Maria Ilona, lat 60, zam. Gliwice
2. Jasiñska Anna W³adys³awa, lat 67, zam. Gliwice
3. Œwi¹æ Zbigniew Czes³aw, lat 74, zam. Wrzoso-

wa gm. Poczesna
4. Pi³kowski Jerzy Bogus³aw, lat 55, zam. Lubliniec
5. Machnik Maria Krystyna, lat 50, zam. Wrzoso-

wa gm. Poczesna
6. Kêpiñska Agnieszka Irena, lat 23, zam. Jastrzê-

bie Zdrój
Lista nr 8 - KKW Lewica
1. Fr¹ckowiak Joanna Izabela, lat 42, zam. Bytom
2. Mai van Krystyna, lat 53, zam. Bytom
3. Paruzel Anna Magdalena, lat 29, zam. Zabrze
4. Nowak Urszula Maria, lat 68, zam. Bytom
5. Paruzel Teresa, lat 58, zam. Zabrze
6. Leszczyñski Franciszek, lat 58, zam. Bytom
7. Babik Adam W³adys³aw, lat 31, zam. Bytom
8. Mai Van Anna Binh, lat 30, zam. Bytom
9. Nowak Henryk, lat 64, zam. Bytom
10. Paruzel Tomasz Artur, lat 36, zam. Zabrze
Lista nr 9 - KW UPR
1. Ozioro Marek Sylwian, lat 44, zam. Bytom
2. Grubel Maciej Rafa³, lat 53, zam. Gliwice
3. £ukasik Joanna Celina, lat 40, zam. Orzesze
4. Hnyda Micha³ Janusz, lat 23, zam. Bytom
5. Breitkopf Jadwiga Teresa, lat 61, zam. Orzesze
6. Wojsyk Maciej Jakub, lat 18, zam. Bytom
Lista nr 10 - KW Ruch Autonomii Œl¹ska
1. Brehmer Dietmar Pawe³, lat 36, zam. Katowice
2. Machulska Cecylia Zofia, lat 65, zam. Tarnow-

skie Góry
3. Kalinowski Piotr Jerzy, lat 36, zam. Kalety

4. Dymek Grzgorz Jan, lat 40, zam. Bytom
5. Œliwowska Maria Zofia, lat 54, zam. Gliwice
6. Klos Ingemar, lat 49, zam. ̄ ernica gm. Pilchowice
7. Kozio³ Szymon Piotr, lat 20, zam. Gliwice
8. Helios Gerard, lat 48, zam. Pyskowice
9. Walloschek Krystian Jan, lat 44, zam. Wielowieœ
10. Iwañska Joanna Miros³awa, lat 38, zam. Pi³ka

gm. Koszêcin
11. Schulz Alexander, lat 58, zam. Gliwice
12. Bogacki Janusz Alojzy, lat 51, zam. Lubliniec
13. Gruszka Boles³aw Tadeusz, lat 52, zam. Ra-

dzionków
14. Maniura Bartosz Kamil, lat 22, zam. Strzebiñ

gm. Koszêcin
Lista nr 11 - KWW Platforma Wyborcza
1. Godecka Justyna Maria, lat 27, zam. BYtom
2. Makuch-Frankowska Gra¿yna Wanda, lat 52,

zam. Bytom
3. Bierkowska Katarzyna Maria, lat 31, zam. Gliwice
4. B¹czek Bogus³aw Bronis³aw, lat 47, zam. Zabrze
5. Dyrda Bo¿ena, lat 46, zam. Gliwice
6. Glinka Micha³ Artur, lat 45, zam. Sosnowiec
7. Janocha Tomasz Roman, lat 24, zam. Bytom
8. Wojniusz Grzegorz Robert, lat 30, zam. Zabrze
9. Syry³³o Grzegorz Rafa³, lat 35, zam. Zabrze
10. Szymañska Monika Maria, lat 24, zam. Zabrze
Lista nr 12 - KW NDP - Samoobrona Lep-

pera
1. Szten-Martyka Alicja, lat 52, zam. Gliwice
2. Hurnowicz Zdzis³aw Andrzej, lat 50, zam. Bytom
3. Grabka Henryk, lat 62, zam. Gliwice
4. Stró¿yk Jadwiga Lidia, lat 64, zam. Gliwice
5. Kosiñski Wojciech Bart³omiej, lat 34, zam. Gliwice
6. Mosur Arkadiusz, lat 21, zam. Gliwice
7. Grabarczyk Andrzej, lat 53, zam. Gliwice
8. Zaryczañska Joanna Cecylia, lat 43, zam. Gliwice
9. Szumiñski Jerzy Józef, lat 54, zam. Bytom
Lista nr 13 - KW Liga Polskich Rodzin
1. Dziêcielewski Marek Jerzy, lat 68, zam. Bytom
2. Kud Ewa Ma³gorzata, lat 37, zam. Bytom
3. Señczuk Bogus³aw Ryszard, lat 74, zam. Bytom
4. Wo³owczyk Grzegorz Piotr, lat 49, zam. Lubliniec
5. Piatczuk Ewa Agnieszka, lat 37, zam. Bytom
6. Adamski Zdzis³aw Henryk, lat 61, zam. D¹bro-

wa Górnicza

Lista nr 14 - KW Prawica Rzeczypospolitej
1. Duda Bernard Antoni, lat 52, zam. Gliwice
2. Canibo³ Danuta, lat 48, zam. Go³kowice gm. Godów
3. Pietrowski Grzegorz Julian, lat 42, zam. Pa-

niówki gm. Giera³towice
4. Kowalczyk Pawe³ Piotr, lat 41, zam. Gliwice
5. Kutyba Zbigniew, lat 65, zam. Bytom
6. Jazowiecki Tadeusz Micha³, lat 64, zam. Gliwice
7. Ostrowska Barbara Teresa, lat 52, zam. Gliwice
8. Fr¹czek Ignacy Stanis³aw, lat 19, zam. Racibórz
9. Zrajko Wojciech Waldemar, lat 20, zam. Bytom
Lista nr 15 - KWW Ruch Wyborców Janu-

sza Korwin-Mikke
1. Pianka Marcin, lat 34, zam. Gliwice
2. Zientara Grzegorz Micha³, lat 38, zam. Gliwice
3. Greczyñski Jan Tadeusz, lat 53, zam. £any gm.

Rudziniec
4. Szymañska Joanna Magdalena, lat 19, zam.

Zawiercie
5. Lempa Tomasz Andrzej, lat 36, zam. Bytom
6. D¹browski Maciej Dominik, lat 28, zam. Gliwice
7. Szuœcik Jan Ryszard, lat 20, zam. Knurów
8. Buczyñski Mariusz, lat 31, zam. Bytom
9. Zabiega³a Witold Grzegorz, lat 27, zam. Gliwice
Lista nr 16 - KW Narodowego Odrodzenia

Polski
1. Œwitoñ Ryszard Kazimierz, lat 55, zam. Katowice
2. Jaz³owski Tomasz, lat 41, zam. Gliwice
3. Pi¹tek Anna Ewa, lat 30, zam. Jaworzno
4. GóŸdŸ Wojciech Janusz, lat 37, zam. Wodzis³aw

Œl¹ski
5. O³tarzewski £ukasz Kamil, lat 20, zam. Katowice
Lista nr 17 - KW Inicjatywa Obywatelska
1. Jagusiak W³odzimierz, lat 61, zam. Tarnowskie Góry
2. Moczek Adam Jan, lat 35, zam. Tarnowskie Góry
3. Górecki Dariusz Ryszard, lat 45, zam. Tarnow-

skie Góry
4. Blachliñski Robert Krzysztof, lat 36, zam. Tar-

nowskie Góry
5. Knapik Sonia £ucja, lat 55, zam. Bytom
6. Og³odek Jacek Damian, lat 25, zam. Tarnow-

skie Góry
7. Koj Anna Aleksandra, lat 32, zam. Tarnowskie Góry
Przew. Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

(-) Mieczys³aw Brzd¹k

ZARZ¥DZENIA BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE
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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,
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NOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIENOWI PYSKOWICZANIE

Lena Malecha
córka Anny i Marka

ur. 3.11.10 r.;
57cm 3550 g

Zuzanna Greiff
córka Katarzyny

i  Arkadiusza
ur. 1.11.10 r.; 54 cm 3340 g

Roland Rekus
syn Iwony i  Sebastiana

ur. 15.10.10 r.;
51 cm 3060 g

Anna Wódka
córka Ewy i  Rafa³a

ur. 3.11.10 r.;
52 cm 2910 g

Klaudia Pietrzak-Michalska
córka Edyty i Jacka

ur. 31.10.10 r.
55 cm 3300 g

Julia Zdebel
córka Moniki i Marcina

ur. 15.10.10 r.;
58 cm 4710 g

Adam Mularczyk
syn Katarzyny i Mietka

ur. 15.10.10 r.;
50 cm 2930 g

Dawid P.
syn Ma³gorzaty i Adama

ur. 2.11.10 r.;
55 cm 3640 g

Micha³ Czanków
syn Barbary i Macieja

ur. 15.10.10 r.;
56 cm 3380 g

Maja TeraŸniewska
córka Sabiny i Sylwestra

ur. 26.09.2010 r.,
51 cm 2950 g

Karol Œwitalski
syn Iwony i Miros³awa

ur. 17.08.2010 r.,
 56 cm 2730 g

Dagmara Zaleska
córka Moniki i Miros³awa

ur. 3.11.10 r.;
52 cm 3230 g


