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PRAPRAPRAPRAPRAWDA KRZY¯AWDA KRZY¯AWDA KRZY¯AWDA KRZY¯AWDA KRZY¯A

Serdecznie zapraszamy na kolejn¹ ods³onê "Legend Pyskowickich -
miêdzy histori¹ a legend¹".

Wspólnie z katowickim teatrem "Gry i Ludzie" opowiemy ci¹g dalszy histo-
rii o braciach Pisko - za³o¿ycielach naszego miasta. W tym roku przewiduje-
my mnóstwo zabaw i warsztatów dla dzieci, a wszystko to odbywaæ siê bê-
dzie podczas jarmarku œredniowiecznego na pyskowickim Rynku 31 maja.

Fina³em imprezy bêdzie spektakl uliczny "Ballada o Janie Wnêku".
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Zmiany w ustawieZmiany w ustawieZmiany w ustawieZmiany w ustawieZmiany w ustawie
o œwiadczeniach rodzinnycho œwiadczeniach rodzinnycho œwiadczeniach rodzinnycho œwiadczeniach rodzinnycho œwiadczeniach rodzinnych

ŒCIE¯KI ROWEROWEŒCIE¯KI ROWEROWEŒCIE¯KI ROWEROWEŒCIE¯KI ROWEROWEŒCIE¯KI ROWEROWE

Urz¹d Miejski informuje, ¿e z dniem 01 kwietnia 2009 r.
nast¹pi³a zmiana godzin pracy Urzêdu.

Urz¹d jest czynny w nastêpuj¹cych godzinach:
poniedzia³ek, wtorponiedzia³ek, wtorponiedzia³ek, wtorponiedzia³ek, wtorponiedzia³ek, wtorek, œrek, œrek, œrek, œrek, œroda - od 7.30 do 15.30oda - od 7.30 do 15.30oda - od 7.30 do 15.30oda - od 7.30 do 15.30oda - od 7.30 do 15.30

czwarczwarczwarczwarczwartek - od 7.30 do 17.30tek - od 7.30 do 17.30tek - od 7.30 do 17.30tek - od 7.30 do 17.30tek - od 7.30 do 17.30
pi¹tek - od 7.30 do 13.30pi¹tek - od 7.30 do 13.30pi¹tek - od 7.30 do 13.30pi¹tek - od 7.30 do 13.30pi¹tek - od 7.30 do 13.30

Przyjmowanie interesantów odbywa siê codziennie w godzinach pracy Urzêdu
za wyj¹tkiem Wydzia³u Spraw Obywatelskich oraz Urzêdu Stanu Cywilnego,

gdzie w czwartek strony przyjmowane s¹ od godz. 7.30 do 17.00
Burmistrz Miasta lub jego Zastêpca przyjmuj¹ interesantów

w sprawach skarg i wniosków
w ka¿dy czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00

KASA  URZÊDU  czynna codziennie w godzinach pracy Urzêdu, z wyj¹tkiem:
w ostatnim roboczym dniu roku kasa czynna od 7.30 do 10.00

w ostatnim roboczym dniu miesi¹ca kasa czynna od 7.30 do 13.00
Je¿eli ostatni roboczy dzieñ miesi¹ca przypada w czwartek,
wówczas kasa czynna jest w godzinach od 7.30 do 15.00,

je¿eli natomiast ostatni roboczy dzieñ miesi¹ca przypada w pi¹tek,
kasa czynna jest od 7.30 do 11.00

Przyjmowanie PIT w Urzêdzie Miejskim
Przedstawiciel II Urzêdu Skarbowego w Gliwicach bêdzie przyjmowaæ zeznania podat-

kowe za 2008 rok w dniach od 20 do 30.04.2009 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Pysko-
wicach, parter pok. nr 101 w nastêpuj¹cych godzinach:

od poniedzia³ku do czwarod poniedzia³ku do czwarod poniedzia³ku do czwarod poniedzia³ku do czwarod poniedzia³ku do czwartku - od 8.00 do 14.00tku - od 8.00 do 14.00tku - od 8.00 do 14.00tku - od 8.00 do 14.00tku - od 8.00 do 14.00
pi¹tek - od 8.00 do 13.00pi¹tek - od 8.00 do 13.00pi¹tek - od 8.00 do 13.00pi¹tek - od 8.00 do 13.00pi¹tek - od 8.00 do 13.00
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
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Z PRAC KOMISJ I  RADY MIEJSKIEJ
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Komisja Rewizyjna
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Z MATEMATYK¥ ZA PAN BRATZ MATEMATYK¥ ZA PAN BRATZ MATEMATYK¥ ZA PAN BRATZ MATEMATYK¥ ZA PAN BRATZ MATEMATYK¥ ZA PAN BRAT

          
         

      
          

           
          
    

        
            

         
          

         
    

        
        

         
        
       
         
         
         
        
        
     
          
          
         
         
        

 

Na zdjêciu Justyna Maœnica z Wiktori¹ Mostowsk¹

"Matematyka rozrywkowa otwiera przed uczniem drogê do umy-
s³owej aktywnoœci na najwy¿szym poziomie w najbardziej przyjazny
dla niego sposób, bo poprzez zabawê".

 

Zapraszamy absolwentów
gimnazjów do naszej szko³y!
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Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkañców Pyskowic
i okolic do udzia³u w ogólnopolskiej akcji POLSKA BIEGA. Bieg
wiosny 2009 odbêdzie siê 8 maja o godz. 16.00 na Zaolsza-
nach (weryfikacja uczestników biegu od godz.15.00).  D³ugoœæ
trasy: od 400 do 3200 m (w zale¿noœci od wieku uczestnika).

Dla zwyciêzców biegu przewidziane s¹
atrakcyjne nagrody!!!

Zapisy przyjmowane s¹ w Urzêdzie Miejskim pok. 102
lub telefonicznie tel. 332 60 77,

w terminie do 30.04.br.

ORGANIZATORZY:
Rada Miejska, Burmistrz Miasta, MOKiS, Gimnazjum Nr 1.

       
        
        
  

          
        
     

            
        

          


     
     

 

         
          

          
        
       

           
        
         
        

         
      

       
         
            
        

          
           
       

         
     
         
       
        
        
         
       
        
       
            
     
         
         


       
        
      

 

COŒ WIÊCEJ NI¯ SZKO£A...

I Knurowskie SpotkaniaI Knurowskie SpotkaniaI Knurowskie SpotkaniaI Knurowskie SpotkaniaI Knurowskie Spotkania
TTTTTeatralne "bez MASKI"eatralne "bez MASKI"eatralne "bez MASKI"eatralne "bez MASKI"eatralne "bez MASKI"

DID¯EJ ŒWIERSZCZDID¯EJ ŒWIERSZCZDID¯EJ ŒWIERSZCZDID¯EJ ŒWIERSZCZDID¯EJ ŒWIERSZCZ
NA KONCERCIE EKOLOGÓWNA KONCERCIE EKOLOGÓWNA KONCERCIE EKOLOGÓWNA KONCERCIE EKOLOGÓWNA KONCERCIE EKOLOGÓW
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"Cz³owiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest,
lecz przez to, czym dzieli siê z innymi"

Jan Pawe³ II

erdeczne podziêkowania dla dr. B. Muszewskiego
i E. Szulc za zaanga¿owanie i fachow¹ pomoc medyczn¹

oraz ks. Z. Wnêkowiczowi za obecnoœæ
i duchowe wsparcie

sk³ada
rodzina Zaborowskich

Serdeczne podziêkowania dla krewnych, znajomych, s¹siadów,
a tak¿e dla Zarz¹du i Cz³onków Towarzystwa Spo³eczno Kultural-
nego Niemców Województwa Œl¹skiego oraz Zwi¹zku Emerytów
i Rencistów Bumar £abêdy oraz wszystkich uczestnicz¹cych
w ceremonii pogrzebowej

Weroniki Gross
za modlitwê, z³o¿one wieñce i kwiaty

sk³ada Rodzina

Znamy Amerykê!
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Zmiany w ustawie
o œwiadczeniach

rodzinnych
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TTTTTararararargi edukacyjnegi edukacyjnegi edukacyjnegi edukacyjnegi edukacyjne

MINI LISTMINI LISTMINI LISTMINI LISTMINI LISTA PRZEBOJÓW 2009A PRZEBOJÓW 2009A PRZEBOJÓW 2009A PRZEBOJÓW 2009A PRZEBOJÓW 2009
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I JAK TU NIE WIERZYÆ W M£ODYCH?
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KU PAMIÊCI
NASZEGO WIELKIEGO RODAKA

NOWNOWNOWNOWNOWA P£A P£A P£A P£A P£YTYTYTYTYTA SCHOLIA SCHOLIA SCHOLIA SCHOLIA SCHOLI
"CANT"CANT"CANT"CANT"CANTAMUS DOMINO"AMUS DOMINO"AMUS DOMINO"AMUS DOMINO"AMUS DOMINO"

Krzysztof £apucha - redaktor naczelny.
Kolegium redakcyjne: I. Paszek, T. Gorczyca, A. Kazubek, W. Ob³¹k, P. De-
nisiewicz.
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 faktów
podanych w artyku³ach, informacjach i komunikatach.
Nak³ad 2500 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice,
ul. Chopina 6, tel. 032 231-32-16

Wydawca: GMINA PYSKOWICE.
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3,
44-120 Pyskowice,
tel.: (0-32) 332-60-66; fax. (0-32) 332-60-02;
e-mail: gazetapyskowice.pl
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