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NISKA EMISJNISKA EMISJNISKA EMISJNISKA EMISJNISKA EMISJA W PYA W PYA W PYA W PYA W PYSKSKSKSKSKOOOOOWICAWICAWICAWICAWICACHCHCHCHCH

Dnia 10 paŸdziernika 2009 roku zapraszamy na spotkanie szkolne
do restauracji "£abêdŸ" w Dzier¿nie. Zbiórka uczestników 10.10.09 r.,

godz. 14.00 w Rynku (obok ratusza).
032-233-27-03

Dorota Œwierc

NOWYNOWYNOWYNOWYNOWY DYREKT DYREKT DYREKT DYREKT DYREKTOR PYSKOWICKIEGO SZPITOR PYSKOWICKIEGO SZPITOR PYSKOWICKIEGO SZPITOR PYSKOWICKIEGO SZPITOR PYSKOWICKIEGO SZPITALAALAALAALAALA

       
        
        
         
          
        
          
 

SPROSTOWSPROSTOWSPROSTOWSPROSTOWSPROSTOWANIEANIEANIEANIEANIE UWAGA ABSOLWENCI
SZKO£Y PODSTAWOWEJ Nr 3

W PYSKOWICACH
- ROCZNIK 1952 (KLASY: A, B, C i D)
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WWWWWAKAAKAAKAAKAAKACJE ARTYCJE ARTYCJE ARTYCJE ARTYCJE ARTYSTYCZNIESTYCZNIESTYCZNIESTYCZNIESTYCZNIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkañców Pyskowic
i okolic, zarówno du¿ych jak i ma³ych, do udzia³u w BIEGU JE-
SIENI 2009, który odbêdzie siê 25 br. (weryfikacja uczestników
biegu od godz. 15.00).
D³ugoœæ trasy: od 400 do 3200 m (w zale¿noœci od wieku uczest-
nika)
Dla zwyciêzców biegu przewidziane s¹ atrakcyjne nagrody!!!
Regulamin akcji dostêpny jest na stronie www.pyskowice.pl
Zapisy przyjmowane s¹ w Urzêdzie Miejskim pok. 102 lub tele-
fonicznie pod numerem  (032) 332 60 77.

WYSTWYSTWYSTWYSTWYSTAAAAAWYWYWYWYWY
BIEG JESIENIBIEG JESIENIBIEG JESIENIBIEG JESIENIBIEG JESIENI

20092009200920092009

         
          
         


       
        
        
        
    

       
         
        
        
       
          
     

AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW
DZIKO ¯YJ¥CYCH
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BURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTAAAAA
PYSKOWICEPYSKOWICEPYSKOWICEPYSKOWICEPYSKOWICE

KOMUNIKAKOMUNIKAKOMUNIKAKOMUNIKAKOMUNIKATTTTT

BurBurBurBurBurmistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowice
zarz¹dzeniem Nr RZ 0151-GNiR/147/09

z dnia 14.09.2009 r. przeznaczy³ do sprzeda¿y
na rzecz najemców n/w lokale mieszkalne

KKKKKOMUNIKAOMUNIKAOMUNIKAOMUNIKAOMUNIKATTTTT
Wszystkie organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na terenie Pyskowic ser-

decznie zapraszamy do w³¹czenia siê do wspó³tworzenia nowego Programu
Wspó³pracy Miasta Pyskowice z Organizacjami Pozarz¹dowymi na 2010 rok
- dokumentu, który bêdzie regulowa³ wspó³pracê miasta z organizacjami po-
zarz¹dowymi.

Materia³em wyjœciowym do tworzenia projektu programu jest Program
Wspó³pracy Miasta Pyskowice z Organizacjami Pozarz¹dowymi  uchwalony
i obowi¹zuj¹cy w 2009 roku.

Konsultacje projektu programu prowadzone bêd¹ w Wydziale Kultury, Spor-
tu i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miejskiego w terminie do dnia 30.09.2009
roku (pok. 103 tel. 332-60-03 lub 332-60-04).

Serdecznie Pañstwa zapraszamy, bowiem dziêki przekazanym sugestiom
i opiniom organizacje bêd¹ mia³y realny wp³yw na kszta³t, jaki bêdzie mia³a
w przysz³ym roku wspó³praca Miasta Pyskowice z III sektorem.

Sprz¹tanie, mycie okien, opieka nad starsz¹ osob¹ itp.
tel. 32 724 03 16, kom. 0 608 719 425

SZUKAM PRASZUKAM PRASZUKAM PRASZUKAM PRASZUKAM PRACYCYCYCYCY
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"OD ŒL¥SKA
DO BA£TYKU,

CZYLI WITEJCIE
U NOS"
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CHRONIMY
KASZTANOWCE
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URZ¥D MIEJSKI W PYSKOWICACH
ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice

tel. (0 32) 332 60 00, fax (0 32) 332 60 02
info@pyskowice.pl, www.pyskowice.pl

Sekretariat (0 32) 332 60 00

Burmistrz Miasta
Z-ca Burmistrza Miasta (0 32) 332 60 00
Biuro Rady Miejskiej  (0 32) 332 60 60

Urz¹d Stanu Cywilnego  (0 32) 332 60 08
Wydzia³ Organizacyjny  (0 32) 332 60 20

Biuro Obs³ugi Interesanta (0 32) 332 60 20
Wydzia³ Finansowo - Bud¿etowy  (0 32) 332 60 30

Kasa* (0 32) 332 60 33
Podatek od nieruchomoœci (0 32) 332 60 34

Podatek od œrodków transportowych, op³ata za psa (0 32) 332 60 30
Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska  (0 32) 332 60 10

Ochrona œrodowiska (0 32) 332 60 14
Sprawy mieszkaniowe (0 32) 332 60 10

Dzia³alnoœæ gospodarcza (0 32) 332 60 11
Dodatki mieszkaniowe (0 32) 332 60 76

Windykacja zaleg³oœci czynszowych (0 32) 332 60 67
Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami i Rolnictwa  (0 32) 332 60 70

U¿ytkowanie wieczyste (0 32) 332 60 73
Sprzeda¿ gara¿y (0 32) 332 60 74

Sprzeda¿ komunalnych lokali mieszkalnych (0 32) 332 60 70
Wydzia³ Planowania Przestrzennego i Inwestycji  (0 32) 332 60 50

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (0 32) 332 60 48
Wydzia³ Kultury, Sportu i Spraw Spo³ecznych  (0 32) 332 60 03

Wydzia³ Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji
i Zarz¹dzania  Kryzysowego  (0 32) 332 60 23
Dowody osobiste (0 32) 332 60 22

Meldunki (0 32) 332 60 23
Biuro Promocji i Wspó³pracy z Zagranic¹ - Public Relations
Rzecznik Prasowy  (0 32) 332 60 38

Redakcja "Przegl¹du Pyskowickiego"  (0 32) 332 60 38
Audytor wewnêtrzny  (0 32) 332 60 28

Zespó³ ds. komputeryzacji i BIP  (0 32) 332 60 17
Komenda Stra¿y Miejskiej  (0 32) 332 60 06

0 601 636 986

Zespó³ Obs³ugi Placówek Oœwiatowych (0 32) 332 60 40

       
  
          
          
         
           
            

Pogotowie Ratunkowe 999; (0 32) 233 29 98
Stra¿ Po¿arna 998; (0 32) 233 22 20
Policja 997; (0 32) 233 29 97
Komenda Stra¿y Miejskiej 986; (0 32) 332 60 06/07

kom. 0 601 636 986
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Wodoci¹gowo - Kanalizacyjne 994; (0 32) 233 20 26
Pogotowie Energetyczne 991

TELEFONY ALARMOWE

POMOC DLA DAMIANKA
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XVI DO¯YNKI MIEJSKIE -XVI DO¯YNKI MIEJSKIE -XVI DO¯YNKI MIEJSKIE -XVI DO¯YNKI MIEJSKIE -XVI DO¯YNKI MIEJSKIE -
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FESTYN LOKALNY W DZIER¯NIE
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