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Sk³ada

Burmistrz Miasta
i Rada Miejska
w Pyskowicach
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PYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORTTTTT

1 LKS Stra¿ak II Miko³ów 14 25 104 : 36

2 LKS Orze³ Stanica 14 25 96 : 44

3 SKS Spartakus Gliwice 15 25 105 : 45

4 UKS Halembianka 2001
Ruda Œl. 15 24 101 : 49

5 LKS Naprzód II ¯ernica 14 22 89 : 51

6 LKS Victoria Pilchowice OPP 14 13 70 : 70

7 KS Drama Kamieniec 15 11 63 : 87

8 MOKiS Pyskowice 15 6 53 : 97

9 LKS Naprzód II Œwibie 15 4 52 : 98

10 LKS Wilki II Wilcza 14 3 34 : 106

11 LKS Naprzód II £ubie 15 2 33 : 117

Iloœæ
meczy

Lp. Nazwa Ma³e
pkt.

Pkt.

1. UPOS EXORIGO Knurów 13 32 85-55

2. ORLIK Brzeg 14 27 91-58

3. FUTSAL Siechnice 13 25 71-55

4. KS ENERGETYK PKE 13 24 65-50

5. PIZZERIA LUCIANO
St. Gorzyczki 13 15 74-81

6. FRETPOL AKADEMIA
Pyskowice 14 14 57-75

7. KS RODAKOWSKI Tychy 13 12 52-71

8. D¥BROVIA MCKIS Jaworzno 13 3 35-85

M.Lp. Nazwa Bram-
ki

Pkt.
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TENIS STO£OWY
   

     
       

       
  

        
   

        
  

   

1. KS MARWIT Toruñ 17 41 64-23

2. GATTA Zduñska Wola 18 40 86-40

3. TANGO GAF NOVA Gliwice 17 39 83-33

4. INPULS ALPOL Siemianowice 18 36 73-42

5. MARIOSS GAZOWNIK
Wawelno 17 34 67-56

6. MAREX Chorzów 17 25 83-83

7. REMEDIUM Pyskowice 18 25 71-75

8. KS Gniezno 17 23 60-52

9. AUTO COMPLEX Przodkowo 17 20 69-83

10. AZS UŒ Katowice 17 14 33-76

11. AZS UG Gdañsk 18 12 64-103

12. MOKS Bia³ystok 18 14 39-72

13. BABYLON Siemianowice Œl. 17 6 46-100

M.Lp. Nazwa Bram-
ki

Pkt.
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ZARZ¥DZENIE
 Zarz¹dzenie nr RZ.0050.032.2011

 Burmistrza Miasta Pyskowice
 z dnia 08.03.2011 r.

ZARZ¥DZENIE
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UCHWA£A NR V/37/11
RADY MIEJSKIEJ
W PYSKOWICACH

z dnia 23 lutego 2011 r.
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GABINET KOSMETYCZNY
KRAINA URODY I RELAKSU
GLIWICE-£ABÊDY, ul. K. Marksa 11 (hotel £abêdy)

tel. 662-814-310
www.baczkowska.netgaleria.pl

dzia³ MEDYCYNA NATURALNA
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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 dokonywania skrótów, przeredagowañ 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

Tomasz Siekierski
syn ¯anety i Bogus³awa

ur. 23.02.2011 r.;
4130 g 60 cm

Julia So³tysik
córka Beaty i Marcina

ur. 11.02 2011 r.;
3640 g 6cm

Anastazja Szymura
córka Anny i Stanis³awa

ur. 17.02.2011 r.;
3060 g 52 cm

Karolina Lupczyk
córka Moniki i Roberta

ur. 14.02.2011 r.;
3890 g 59 cm

Szymon Kowalski
syn Edyty i Miros³awa

ur. 23.02.2011 r.;
3410 g 55 cm

Krystyna Walenko
córka Sylwii i Marka
ur. 16.02.2011 r.;
3510 g 5840 cm.

Nicola Buchalik
córka Katarzyny i Damiana

ur. 22.02.2011 r.;
3530 g 57 cm

Aleksander Cieœla
syn Moniki i Tomasza

ur. 17.02.2011 r.;
3280 g 54 cm

Judyta Kazimierczak
córka Magdaleny i £ukasza

ur. 10.02.2011 r.;
2950 g 51 cm

Szymon Romaniuk, syn Iwony i Andrzeja,
ur. 17.01.2011 r. 3830 g 56 cm

Karol Miera, syn El¿biety i Paw³a
ur. 11.02.2011 r;   3450 g 53 cm

KURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWE
DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£YCHYCHYCHYCHYCH

Ma³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osób
Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4

tel. 668 452 917;tel. 668 452 917;tel. 668 452 917;tel. 668 452 917;tel. 668 452 917;
wwwwwwwwwwwwwww.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO


