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PYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORT

1 UKS Halembianka 2001
Ruda Œl. 9 16 65 : 25

2 LKS Stra¿ak II Miko³ów 9 15 62 : 28

3 LKS Orze³ Stanica 9 15 59 : 31

4 SKS Spartakus Gliwice 9 13 52 : 38

5 LKS Naprzód II ¯ernica 8 11 47 : 33

6 LKS Victoria Pilchowice
OPP 9 8 48 : 42

7 KS Drama Kamieniec 9 6 36 : 54

8 MOKiS Pyskowice 10 5 38 : 62

9 LKS Naprzód II Œwibie 9 4 35 : 55

10 LKS Wilki II Wilcza 9 3 27 : 63

11 LKS Naprzód II £ubie 8 2 21 : 59

Iloœæ
meczy

Lp. Dru¿yny Ma³e
pkt.

Pkt.
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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
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Angelika Mokros
córka Magdaleny i Adama

ur. 27.12.2010 r.; 2850 g 52 cm

Emilia Polczyk
córka Justyny i Romana

ur. 2.1.2011 r.; 3340 g 55 cm

Jakub Joñski
syn Darii i Rafa³a

ur. 31.12.2010 r.; 5400 g 60 cm

Karolina Janik
córka Mieczys³awy i Micha³a

ur. 28.12.2010 r.; 4200 g 60 cm

Wiktoria Musik
córka Sabiny i Piotra

ur. 3.1.2011 r.;
 4260 g 60 cm

OG£OSZENIEOG£OSZENIEOG£OSZENIEOG£OSZENIEOG£OSZENIE
Urząd Stanu Cywilnego w Pyskowicach prosi o zgłaszanie się par mał-

żeńskich obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego w 2011 roku,
w terminie do 31.03.2011 r.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Łucja Przymeńska

Diamentowe i z³ote godyDiamentowe i z³ote godyDiamentowe i z³ote godyDiamentowe i z³ote godyDiamentowe i z³ote gody

     
           

             
             
            
           
            
             

      
         
        

        
  

Natasza Stêpieñ
córka Wioletty i Marka

ur. 4.1.2011 r.;
2800 g 52 cm

Wiktor Pud³o
syn Ma³gorzaty i Paw³a

ur. 4.1.2011 r.;
3610 g 55 cm

Jakub Baler
syn Magdaleny i Jaros³awa

ur. 31.12.2010 r.;
2900 g 54 cm

Miko³aj Schuwald
syn Gra¿yny i Seweryna

ur. 27.12.2010 r.;
3890 g 59 cm




