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OBWIESZCZENIE BURMISTRZAOBWIESZCZENIE BURMISTRZAOBWIESZCZENIE BURMISTRZAOBWIESZCZENIE BURMISTRZAOBWIESZCZENIE BURMISTRZA
MIASTMIASTMIASTMIASTMIASTA PYSKOWICEA PYSKOWICEA PYSKOWICEA PYSKOWICEA PYSKOWICE

Z DNIA 27 KWIETNIA 2009 R.Z DNIA 27 KWIETNIA 2009 R.Z DNIA 27 KWIETNIA 2009 R.Z DNIA 27 KWIETNIA 2009 R.Z DNIA 27 KWIETNIA 2009 R.

Siedziby
Obwodowych Komisji

Wyborczych

Numer
obwodu

g³osowania
Granice obwodu g³osowania

ulice: Brzozowa, Czechowicka, Czereœniowa, Czeremchy,
Czerwionka, Jaworowa, Kolejowa, Jesionowa, Kasztanowa,
Klonowa, Kolonia Pyskowicka, Koœciuszki, Krokusów, Kwia-
towa, Lipowa, Magazynowa, M³yñska, Moniuszki, Nad Ka-
na³em, Nad Wod¹, Ogrodowa, Orzechowa, Oœwiêcimska,
Piaskowa, Platanowa, Poddêbie, Polna, Ró¿ana nr
15,17,19,22,24,26,28, Sikorskiego nr 43 do 91 nieparzyste,
nr 48 do 92 parzyste, S³owackiego, Szczêœæ Bo¿e, Œluza,
Traugutta od nr 100 do koñca, Wiejska, Wierzbowa, Wikto-
rii, Wiœniowa, Wolnoœci, Zielona nr:15, od nr 17 do nr 28,
Plac ¯wirki i Wigury.

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

ulice: Armii Krajowej, Cmentarna, Gliwicka, Górnicza, Hut-
nicza, Koœcielna, Ksiêdza Boñczyka, Karola Miarki, Plac
Karola Miarki, Mickiewicza, Nad £¹kami, Poniatowskiego,
Plac Poniatowskiego, Powstañców Œl¹skich, Rynek, Rzecz-
na, Sienkiewicza, Sikorskiego nr 2-46 parzyste, Toszecka,
Tylna, Kardyna³a Wyszyñskiego, Zaolszany.

ulice: Braci Pisko, D¹browskiego, Ligonia, Poznañska, Strzel-
ców Bytomskich nr 5, 7, 22, 24, Szpitalna nr od 1 do 5, nr 7,
Targowa, Wielowiejska, Wojska Polskiego nr 25, nr 42-60.

ulice: Aleja 1 Maja nr 1, Dworcowa, Krótka, Kopernika, Mo-
zarta, Strzelców Bytomskich nr 12-20 parzyste, Szpitalna
nr 6, 8, nr 13-27, Plac Pi³sudskiego, Szopena Boczna nr 2,
Wojska Polskiego nr 17-21.

ulice: Drzyma³y nr od 1 do 4, Drzyma³y Boczna, Kochanow-
skiego nr:1, 2, 4, Aleja 1 Maja nr 2, Paderewskiego nr: 1, 3,
7, 9,13,14, 16, Strzelców Bytomskich nr: 2, 3A, 4, 6, 8, 10,
Szopena nr: 1, 2, 3, 4, 5, 7, Szopena Boczna nr 1, Wojska
Polskiego nr: 13, 15, Wyzwolenia nr 1, Wyzwolenia Boczna

ulice: Drzyma³y nr: 5, 6, Kochanowskiego nr 6, Lompy, Ma-
tejki 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 Ja-
dwigi, W³adys³awa Jagie³³y, Konopnickiej, W³adys³awa
£okietka, Matejki nr: 1, 3, 5, Matejki Boczna, Mieszka I,
Orzeszkowej, Aleja Jana Paw³a II, Jana III Sobieskiego,
Zygmunta Starego, Szopena nr: 8, 10, 11, 12, Wieczorka
nr 1A i od nr 2 do koñca, Kazimierza Wielkiego, Wojska Pol-
skiego nr: 6, 8

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

Przedszkole Miejskie Nr 1
Pyskowice, ul. Oœwiê-
cimska 1

Zespó³ Szkó³,
ul. Szkolna 2, Pyskowice

Ratusz
Rynek 1, Pyskowice

Szko³a Podstawowa Nr 4
ul. Wojska Polskiego 23
Pyskowice

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, Pl. Pi³sudskiego  1
Pyskowice

Gimnazjum Nr 1, ul.
Strzelców Bytomskich 1,
Pyskowice

Œwietlica Osiedlowa, ul .Woj-
ska Polskiego 3, Pyskowice
Lokal przystosowany dla wy-
borców niepe³nosprawnych

Przedszkole Miejskie Nr 5.
ul. Wieczorka 9A. Pysko-
wice
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Burmistrz  Miasta PyskowiceBurmistrz  Miasta PyskowiceBurmistrz  Miasta PyskowiceBurmistrz  Miasta PyskowiceBurmistrz  Miasta Pyskowice
zarz¹dzeniem Nr RZ0151-GNiR/70/09zarz¹dzeniem Nr RZ0151-GNiR/70/09zarz¹dzeniem Nr RZ0151-GNiR/70/09zarz¹dzeniem Nr RZ0151-GNiR/70/09zarz¹dzeniem Nr RZ0151-GNiR/70/09
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Tego jeszcze w Pyskowicach nie by³o! M³odzi mieszkañcy miasta chwycili
za strza³y oraz ³uki i naœladuj¹c Robin Hooda zaczêli uprawiaæ ³ucznictwo!

ROBIN HOODY GRASUJ¥ROBIN HOODY GRASUJ¥ROBIN HOODY GRASUJ¥ROBIN HOODY GRASUJ¥ROBIN HOODY GRASUJ¥
W PYSKOWICACHW PYSKOWICACHW PYSKOWICACHW PYSKOWICACHW PYSKOWICACH

          
     
     
       
       
       
    



       
      
    
      
     
     
    
    
 

      
        
      
      
  

      
         
     
      


 

    
      
    
     
     
    
     
     
   

      
      
       
      
    
   
    
      
               
           

       
             

                 
                 
          

Fina³ Wojewódzkiego
Konkursu Plastycznego

"BEZPIECZNIE W GÓRACH"

PIÊKNAPIÊKNAPIÊKNAPIÊKNAPIÊKNA LEKCJA LEKCJA LEKCJA LEKCJA LEKCJA HIST HIST HIST HIST HISTORIIORIIORIIORIIORII
I TI TI TI TI TOLERANCJIOLERANCJIOLERANCJIOLERANCJIOLERANCJI

ZAWODY £UCZNICZE
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Punkt konsultacyjny "MONAR" w Pyskowicach
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ZJAZD WZJAZD WZJAZD WZJAZD WZJAZD WALNYALNYALNYALNYALNY
Zarz¹d MKSR Pyskowice w pi³ce siatkowej zawia-

damia, ¿e w dniu 26.06.2009 r. (pi¹tek) o godz. 17.00
- I termin lub 17.15 - II termin odbêdzie siê walny
zjazd klubu. Miejsce zjazdu - Miejski Oœrodek Kultury
i Sportu w Pyskowicach przy ul. Wyszyñskiego.

Bogus³aw Domaga³a
Prezes Klubu Sportowo-Rekreacyjnego

w Pyskowicach

Wystawa w Galerii
"PODCIEÑ"

IIV REGIONALNY PRZEGL¥DIIV REGIONALNY PRZEGL¥DIIV REGIONALNY PRZEGL¥DIIV REGIONALNY PRZEGL¥DIIV REGIONALNY PRZEGL¥D
INSCENIZACJI WIELKANOCNYCHINSCENIZACJI WIELKANOCNYCHINSCENIZACJI WIELKANOCNYCHINSCENIZACJI WIELKANOCNYCHINSCENIZACJI WIELKANOCNYCH
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Arboretum. Prawda, ¿e trudne s³owo? I pewnie
ma³o kto wie, co znaczy. Ale do tej grupy z pew-
noœci¹ nie zaliczaj¹ siê uczniowie Szko³y Podsta-
wowej nr 6 z Pyskowic. Bo ci - wraz z rodzicami -
aktywnie w³¹czyli siê w budowê ogrodu dendro-
logicznego na terenie "szóstki".

W Pyskowicach mamy
Ogród Dendrologiczny

    
      
      
      
     
      
      
     
      
     
    
     
      
        
      
     
     
     
    

 

   
    
    
       

       
       
         
         
     
      
      
      
    

        
         
      
     
          
      
    

      
        
       
       
      
    

       
      
       
      
     
        
     
      
       
       
         
       
        
      
      
         
        

    
      
        
        
   

    
        
      
        
     
      

      
      
       
       
      
     
       
    
       
         
       
      
  

    
       

       
        
      
       
        
      
        
      
      
        
    

       
       
      
      
      
      

    
         
     
    
   

     
   
     
 

        
   

       
  

 
       

      
       
        
        
     

 
     

       

¯yj zdrowo i kolorowo

             
               
            
             
               
                 
          

             
           
             

 

Który z ¿ywio³ów natury jest najwa¿niejszy? Oczywiœcie woda. Bo woda to ¿ycie, a jednoczeœnie miejsce istnie-
nia wielu organizmów. Najlepiej wiedz¹ o tym uczestnicy miêdzygminnego konkursu ekologicznego "Woda - œro-
dowisko ¿ycia", który pod koniec kwietnia odby³ siê w Miejskim Oœrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach.

M£ODZI EKOLODZY W WODZIEM£ODZI EKOLODZY W WODZIEM£ODZI EKOLODZY W WODZIEM£ODZI EKOLODZY W WODZIEM£ODZI EKOLODZY W WODZIE
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KOSZYKARSKI
SUKCES

   
   
    
   
   


  
  
   
  
  

  
  
   
  


  
    
    
   
 
     
    
    
   
   
   
  
   
   
  


   
    
    
     
   
 

 

TO MY PRZEDSZKOLAKI!
SPORTOWE DZIECIAKI!

         
        
           
          
           
         
            
         
          
          
         
       
           
         
           
         



Sukces CARPE DIEMSukces CARPE DIEMSukces CARPE DIEMSukces CARPE DIEMSukces CARPE DIEM
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"Dziêkujê Tobie Bo¿e za 35 lat kap³añstwa"
      
       
      
       
      
       
      
         
       
       
       
     
      
      
        
       
       
    
       
      
      
     

     
        
      
      
      
       
        


 

     
    
     

   
   
      


 
   
  
    
  
 
 
 
  
  


  
  
  
   
  
   
   
 
    


  
  
         

   
          

  
          

  
  
       

    
          

  
           

    
         

    
      

         
       

     
   
       

     
         

        
          

    
    

      
     

        
  

 
 

RECYTRECYTRECYTRECYTRECYTAAAAATORSKITORSKITORSKITORSKITORSKI
KKKKKONKURSONKURSONKURSONKURSONKURS

POPOPOPOPOWIAWIAWIAWIAWIATOTOTOTOTOWYWYWYWYWY
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KWIETNIOWE PODBOJE

SZTAFETA "POLSKA BIEGA"
W PYSKOWICACH

     
      
      
        
     
         
      

     
   
    

    


 

      
        
        
         

 

           
       
       
          
        
      
     
     
         
      
    
     
     
      
      
       
       
      
 

      
     

Og³oszenie o naborze do Spo³ecznej KOg³oszenie o naborze do Spo³ecznej KOg³oszenie o naborze do Spo³ecznej KOg³oszenie o naborze do Spo³ecznej KOg³oszenie o naborze do Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowejomisji Mieszkaniowejomisji Mieszkaniowejomisji Mieszkaniowejomisji Mieszkaniowej
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"HISTORIA HERBU PYSKOWICKIEGO"
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