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CENTRALNA EWIDENCJA
I INFORMACJA O DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ
   

  
   
   
      
  
    
    
    
     
   
  
    
   
   
     
    
       
    
     
    
     
   
      

   
   
    
   
    
     
     
      
 

  
  
     
     
  
     
   
    


  
     
   

   
   


    
   


  
   
    
   
      
       
   
 

  
    
   
    
   
   
   
    
   
   
   
     
   

    
    


   
  

     
    
  
   
     
     
   
     
    


  
    
   
 

   

 
 

     
      
      
       
   
       
     
       
      
     
       
    
      
     
    
     
       
     
     
     

       
    
       
       
     
     
      
      
       

 

APEL RZECZNIKAAPEL RZECZNIKAAPEL RZECZNIKAAPEL RZECZNIKAAPEL RZECZNIKA
PRAPRAPRAPRAPRAW DZIECKAW DZIECKAW DZIECKAW DZIECKAW DZIECKA

        
     
         
       
     
      
        
       
      
      
      
      

      
      
        
    
      
    
        
   
       
      
       
       
     
     
    
    
       

WIELKA FETWIELKA FETWIELKA FETWIELKA FETWIELKA FETAAAAA
W PYSKOWICACH!W PYSKOWICACH!W PYSKOWICACH!W PYSKOWICACH!W PYSKOWICACH!

       
     
       
       
        
     
     
      


     
     
     
        
     
     
     
        

   



33333Lipiec/sierpieñ 2011 Przegl¹d Pyskowicki  nr 7/8 (177/178)

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

        
      
    
    
     
    
    
      
     
      
     
      
         
      
       
    
      
       
     
    
     
      
     
        
       
    
    
     
      
    
       
     
     
    
     

    
     
      
    
       
     
    
       
    
     
     
    
    
    
     
    

    
     
 

    
    
     

    
       

        
     
     


    
      

       
       
 

      
      

      
     
  

       
     
    
    
    
  

     
     
       
      
         
     
   

      
  

     
     
      
       
   

     
    
      
    
 

      
      
       
     
   

 
  

tel. 32/750-60-85, 607-778-300; fax 32/750-60-87
e-mail: biuro@jansz.pl; www.jansz-bruk.pl

Zapraszamy do nowej siedziby
w Pyskowicach, ul. Toszecka 41a

Oferujemy usługi w zakresie:
brukarstwo-projekt i wykonawstwo
(gwarancja 36 miesięcy)
roboty ziemne sprzętem
odwodnienia, drenaże
instalacje wodno-kanalizacyjne
transport
wypożyczalnia zagęszczarek

Asortyment handlowy:
materiały brukarskie (kostka, palisady,
obrzeża, krawężniki)
kruszywa
ozdobne kamienie ogrodowe
odwodnienia liniowe
kratka trawnikowa
piasek, ziemia
środki do impregnacji kamieni
preparaty do usuwania tłustych plam z podłoża
gazony - betonowe, ozdobne donice ogrodowe

ZAPRASZAMY,
DLA NAS KAŻDY KLIENT JEST NAJWAŻNIEJSZY!!!!!

US£UGIUS£UGIUS£UGIUS£UGIUS£UGI
REMONTREMONTREMONTREMONTREMONTOOOOOWWWWWO-O-O-O-O-
BUDOBUDOBUDOBUDOBUDOWLANEWLANEWLANEWLANEWLANE

      
 

          
            
         
          
         
          


          
            
             
    

PODZIÊKOWANIA DLA WOLONTARIUSZY
Z ZESPO£U SZKÓ£

IM. MARII KONOPNICKIEJ
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PYSKOWICKIE TALENTY
W "POKA¯, CO POTRAFISZ!"

        
        
        
          
        
        
         
         
          
   

         
       
 

         
          
         
          
         
          
         
        
         

         
     

 

AGATKA - OGÓLNOPOLSKA
STYPENDYSTKA PLASTYCZNA

       
          

       
      
        
         
    

      
          

         
        

       
           


          

        
      

       
           
     

     
 

SPRZ¥TANIE
BIUR

664 466 403

PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK
664 466 403

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498
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NZOZ GEBISS PYSKOWICE RYNEK 29/30
32-233-83-55 zaprasza:

od pon.-pt. od 9.00-18.00

POGOTOWIE STOMAPOGOTOWIE STOMAPOGOTOWIE STOMAPOGOTOWIE STOMAPOGOTOWIE STOMATOLOGICZNETOLOGICZNETOLOGICZNETOLOGICZNETOLOGICZNE
Soboty, niedziele i święta od 10.00-17.00

dr E. Koblenc - Siudy 601-240-951

10 LA10 LA10 LA10 LA10 LAT  PTPPFT  PTPPFT  PTPPFT  PTPPFT  PTPPF
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URZ¥D MIEJSKI W PYSKOWICACHURZ¥D MIEJSKI W PYSKOWICACHURZ¥D MIEJSKI W PYSKOWICACHURZ¥D MIEJSKI W PYSKOWICACHURZ¥D MIEJSKI W PYSKOWICACH
Przewodniczący Rady Miejskiej 332-60-60

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 332-60-60

Burmistrz Miasta 332-60-20

Zastępca Burmistrza Miasta 332-60-20

Fax urzędu 332-60-02

Sekretarz Miasta 332-60-58

Skarbnik Miasta 332-60-32

Biuro Obsługi Interesanta 332-60-00

Urząd Stanu Cywilnego 332-60-08, 332-60-09

Obrona Cywilna 332-60-21

Dowody osobiste 332-60-22

Sprawy meldunkowe 332-60-23

Sprawy kultury, sportu 332-60-04

Sprawy społeczne 332-60-03

Kasa Urzędu 332-60-33

Podatki: od nieruchomości 332-60-34, 332-60-35

Podatki: od środków transportowych,
opłata za psa 332-60-30

Biuro Rady Miejskiej 332-60-60, 332-60-61

Redakcja "Przeglądu Pyskowickiego" 332-60-66

Rzecznik Prasowy 332-60-38

Promocja 332-60-66

Zespół Radców Prawnych 332-60-68, 332-60-69

Kadry 332-60-52

Gospodarka nieruchomościami 332-60-71, 332-60-73

Rolnictwo 332-60-74

Sprzedaż mieszkań 332-60-70

Gospodarka Komunalna 332-60-13

Ochrona środowiska 332-60-14

Ewidencja działalności gospodarczej 332-60-11

Wspólnoty, lokale użytkowe, komunikacja miejska 332-60-16

Najem mieszkań 332-60-10

Dodatki mieszkaniowe, targowisko 332-60-76

Koordynator ds. zamówień publicznych 332-60-18

Plany zagospodarowania przestrzennego 332-60-48

Inwestycje, budownictwo 332-60-50

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 332-60-40

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Uzależnień 332-60-04

INNE
Ośrodek Pomocy Społecznej 233-23-55

Miejska Biblioteka Publiczna 233-24-75

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu 233-25-34, 333-03-48

Żłobek Miejski 233-27-17

MZBM Sp. z o.o 233-32-60, 233-21-07

MPGK Sp. z o.o 233-98-09

Zespół Szkół przy ul. Szkolnej 233-32-48

Gimnazjum nr 1 233-26-85

Szkoła Podstawowa nr 4 233-20-10

Szkoła Podstawowa nr 6 233-23-17

Przedszkole nr 1 233-25-80

Przedszkole nr 2 233-27-51

Przedszkole nr 3 233-27-43

Przedszkole nr 4 233-22-15

Przedszkole nr 5 233-24-38

Zespół Szkół Specjalnych 233-25-96

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 233-32-23

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 233-84-42

Urząd Pocztowy 233-27-27

Pogotowie Ratunkowe 999 lub 233-29-98

Policja 997 lub 233-29-97

Straż Pożarna 998 lub 233-22-20;

Straż Miejska 986 lub 332-60-06

Pogotowie Gazowe 992

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 233-20-26

Pogotowie Energetyczne 991

Szpital Powiatowy 233-24-24

Przychodnia Rejonowa Wojska Polskiego 233-20-06

Przychodnia "Remedium" 233-87-62

Przychodnia Rejonowa Sikorskiego 233-26-63

Stacja Opieki "Caritas" 233-27-78

APTEKI
"Centralna" ul. Armii Krajowej 20 233-25-67

"Dobra" ul. Wojska Polskiego 10 233-22-82

"Galenowa" ul. Sikorskiego 83 233-25-00

"Leśna" ul. Wojska Polskiego 25 233-23-18

"Polivita" ul. Armii Krajowej 28 233-87-28

"Remedium" ul. Paderewskiego 11 233-28-09

"Apteka Rynek" ul. Rynek 13 233-91-12

"Apteka Pod Aniołem" ul. Wyszyńskiego 233-08-13

PARAFIE
Parafia p.w.  św. Mikołaja 233-85-90

Parafia p.w.  Nawrócenia św. Pawła Apostoła 233-23-33

Parafia p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 233-91-34

Parafia Ewangelicko - Augsburska Apostołów
Piotra i Pawła 233-26-44

PRZEWODNIK SAMORZ¥DOWYPRZEWODNIK SAMORZ¥DOWYPRZEWODNIK SAMORZ¥DOWYPRZEWODNIK SAMORZ¥DOWYPRZEWODNIK SAMORZ¥DOWY
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67. ROCZNICA WYBUCHU67. ROCZNICA WYBUCHU67. ROCZNICA WYBUCHU67. ROCZNICA WYBUCHU67. ROCZNICA WYBUCHU
POWSTANIA WPOWSTANIA WPOWSTANIA WPOWSTANIA WPOWSTANIA WARSZAARSZAARSZAARSZAARSZAWSKIEGOWSKIEGOWSKIEGOWSKIEGOWSKIEGO

FESTYN W DZIER¯NIEFESTYN W DZIER¯NIEFESTYN W DZIER¯NIEFESTYN W DZIER¯NIEFESTYN W DZIER¯NIE

           
         
        
         
         
         
           
          
           


 

EUREKA Szko³a Jêzyków ObcychEUREKA Szko³a Jêzyków ObcychEUREKA Szko³a Jêzyków ObcychEUREKA Szko³a Jêzyków ObcychEUREKA Szko³a Jêzyków Obcych
ul. Kopernika 2/17, 44-120 Pyskowice

ZAPISY od 5-9 wrzeœnia w godz. 17.00-19.00ZAPISY od 5-9 wrzeœnia w godz. 17.00-19.00ZAPISY od 5-9 wrzeœnia w godz. 17.00-19.00ZAPISY od 5-9 wrzeœnia w godz. 17.00-19.00ZAPISY od 5-9 wrzeœnia w godz. 17.00-19.00
w siedzibie szkoły lub pod nr tel.

660-939-365 (j. ang.)          664-761-688 (j. niem.)

          
           
        
      
          
              
               

         
          

    
         

         
       
         
      

      
         
       
        
     

       
           
 

      
          
      

     
     
      

       
                
        

  

        
             
      

       
     

      
           
         
          
       
      
   

STYPENDIUM SZKOLNE
W ROKU SZKOLNYM  2011/2012
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Burmistrz Miasta Pyskowice
Zarządzeniem Nr RZ.0050.122.2011 z dnia 08.08.2011r.

przeznaczył do dzierżawy nieruchomości rolne stanowiące:

            
            
            

          
  

            
             
             
             
              

          
  

         
          
          
       
          
           
          
          
            
           

         

Burmistrz Miasta Pyskowice zarządzeniem Nr RZ.0050.125.2011
z dnia 10.08.2011 r. przeznaczył do sprzedaży na rzecz najemców

n/w lokale mieszkalne:

   
      
      
      
      

        
               

          
             

    
      

    
      

   
      

Burmistrz Miasta Pyskowice zarządzeniem Nr RZ.0050.126.2011
z dnia 10.08.2011 r. przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu

n/w lokale mieszkalne:

       
         
   
         
   
           

         

AKCJAAKCJAAKCJAAKCJAAKCJA
SZCZEPIENIASZCZEPIENIASZCZEPIENIASZCZEPIENIASZCZEPIENIA

LISÓWLISÓWLISÓWLISÓWLISÓW

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA



1111111111Lipiec/sierpieñ 2011 Przegl¹d Pyskowicki  nr 7/8 (177/178)

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 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,
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

Pewna po¿yczka do 5 tysiêcyPewna po¿yczka do 5 tysiêcyPewna po¿yczka do 5 tysiêcyPewna po¿yczka do 5 tysiêcyPewna po¿yczka do 5 tysiêcy
tel. 504-230-495tel. 504-230-495tel. 504-230-495tel. 504-230-495tel. 504-230-495

GABINET SPECJALISTYCZNEJ
PIELĘGNACJI STÓP

Marcin Kuczkowski

tel. 508 928 486
e-mail: zdrowenogi@interia.pl

www. zdrowe-nogi.pl

44-180 Toszek
ul. M. Skłodowskiej-Curie 15

 usuwanie odcisków, nagiotków, modzeli
 zabiegi na pękające pięty, suchą skórę
 zabiegi dla kobiet w ciąży
 zakładanie klamer na wrastające paznokcie

Po¿yczki pozabankowe bez bikuPo¿yczki pozabankowe bez bikuPo¿yczki pozabankowe bez bikuPo¿yczki pozabankowe bez bikuPo¿yczki pozabankowe bez biku
tel. 662-028-351tel. 662-028-351tel. 662-028-351tel. 662-028-351tel. 662-028-351

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

SHOP VIPSHOP VIPSHOP VIPSHOP VIPSHOP VIP
Ekskluzywna odzież używana

WYPRZEDA¯ LETNIA – 30 %WYPRZEDA¯ LETNIA – 30 %WYPRZEDA¯ LETNIA – 30 %WYPRZEDA¯ LETNIA – 30 %WYPRZEDA¯ LETNIA – 30 %
Pyskowice, Al.1-go Maja 1

ZAPRASZAMY!!!

Poszukujemy pracowników do produkcji stolarki okiennej PCV.

Doświadczenie nie jest wymagane. Gwarantujemy szkolenie.

Charakter pracy: pełny etat, 2 zmiany. Zgłoszenia prosimy kierować

na e-mail: praca@komsta.pl lub bezpośrednio w siedzibie firmy:

Pyskowice, ul. Nasienna 2.

postaw na jakość w niskiej cenie

worki po 25 kg    cetyfikaty    granulacja 5-25 mm

zapewniamy transport
Śląskie Centrum Logistyki SA

ul. Portowa 28
44-100 Gliwice

s p r z e d a ż
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Z³ote i diamentowe godyZ³ote i diamentowe godyZ³ote i diamentowe godyZ³ote i diamentowe godyZ³ote i diamentowe gody
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