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Spotkanie w sprawie
budowy wału przeciw-
powodziowego na
prawym brzegu rzeki
Drama wzdłuż zabu-
dowy zagrodowej
w ciągu ul. Mickiewi-
cza w Pyskowicach
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InforInforInforInforInformacje burmacje burmacje burmacje burmacje burmistrzamistrzamistrzamistrzamistrza
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Informacja o dniu wolnym od pracy
i zmianie godzin pracy

w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach

Urząd Miejski w Pyskowicach informuje, że:

w dniu 24 grudnia 2009 r.
Urząd będzie nieczynny,

dnia 31 grudnia 2009 r. Urząd będzie czynny
w godzinach od 7.30 do 15.30

W związku z powyższym Burmistrz Miasta
lub jego Zastępca

przyjmować będą interesantów w ramach skarg
i wniosków

w środy 23 oraz 30 grudnia br.
w godzinach od 13.00 do 15.30.

W sprawach związanych ze zgłoszeniem zgonu,
w dniu 24 grudnia br. w Urzędzie Stanu Cywilne-
go będzie pełniony dyżur telefoniczny w godzinach
od 9.00 do 12.00 pod nr telefonu 601-468-933.

Kasa Urzędu Miejskiego w dniu 31 grudnia br. czyn-
na będzie od godz. 7.30 do 9.00.
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Z TYTU£U URODZENIA DZIECKA -
ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
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DY¯URY RADNYCHDY¯URY RADNYCHDY¯URY RADNYCHDY¯URY RADNYCHDY¯URY RADNYCH
MiejsceNazwisko i imię Dzień i godzina

Szkoła Podstawowa nr 4
Urząd Miejski, pok. 225

I czwartek miesiąca
(17.00 - 19.00)

II czwartek miesiąca
(16.00 - 17.00)

Żagiel Agata

Przychodnia REMEDIUM
- Pyskowice

Poniedziałki
(17.00 - 18.00)Awramienko Zbigniew

Bąk Andrzej
I czwartek miesiąca

(15.00 - 16.00) Urząd Miejski, pok. 222

Drozd Jolanta
Czwartki

(15.00 - 17.00)
Urząd Miejski, pok. 221 (gabinet)

Gorczyca Teresa
I i III czwartek miesiąca

(15.00 - 17.00) Urząd Miejski, pok. 225

Kaźmierczyk Krystyna
Poniedziałki

(12.00 - 13.00)
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego

ul. Sikorskiego 64a Pyskowice

Łapucha Krzysztof I czwartek miesiąca
 (18.00 - 19.00)

Świetlica Socjoterapeutyczna
przy ul. Oświęcimskiej

w Pyskowicach

Obłąk Waldemar I czwartek miesiąca
(15.00 - 17.00) Urząd Miejski, pok. 222

Ochocki Marek Czwartki
(15.00 - 17.00)

Urząd Miejski, pok. 225

Paszek Ilona
III i IV czwartek miesiąca

(16.00 - 17.00)
Urząd Miejski, pok. 225

Paszkowski Waldemar

Poniedziałki
(10.00 - 12.00)

Czwartki
(15.00 - 17.00)

Urząd Miejski, pok. 224 (gabinet)

Rubin Józef
I czwartek miesiąca

(18.00 - 19.00 )

Świetlica Socjoterapeutyczna
przy ul. Oświęcimskiej

w Pyskowicach

Siuta Andrzej Czwartki
(15.00 - 17.00) Urząd Miejski, pok. 225

Szafrański Tadeusz I poniedziałek miesiąca
(12.00 - 15.00)

Urząd Miejski, pok. 225

I czwartek miesiąca
(15.00 - 17.00)

Witek Marek Urząd Miejski, pok. 222
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BADANIE OPINII MIESZKAÑCÓW PYSKOWIC
NA TEMAT LOKALNYCH PROBLEMÓW ŒRODOWISKOWYCH
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Rys. 1 Struktura zu¿ycia mediów
w odniesieniu do bud¿etu miasta w 2008 r.

   
      
      

   
      

   
      

  
      

   
      

   
      
      

  
        

    

  
        

    

  
      

  
      

   
      

   
      

   
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

  
      

   
     
     
     


POZYTYWNA ENERGIA W PYSKOWICACH Burmistrz
Miasta Pyskowice

zarz¹dzeniem Nr RZ 0151-GNiR/183/09
z dnia 9.11.2009 r.

przeznaczy³ do sprzeda¿y
na rzecz najemców

n.w. lokale mieszkalne:
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"KOMPLEKSY LEŒNE W NASZEJ OKOLICY"
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NA TEMAT LOKALNYCH PROBLEMÓW ŒRODOWISKOWYCH
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42-17

50-27

41-27

32-25

36-26

39-20

38-39

31-29

23-18

27-26

22-28

20-35

21-47

24-43

27-40

16-42

 Zaborze Zabrze

Gwiazda Chudów

Orze³ Stanica

Czarni Pyskowice

Wilki Wilcza

KS 94 Rachowice

Ruch Koz³ów

M³odoœæ Rudno

Zamkowiec Toszek

Spo³em Zabrze

Soœnica Gliwice

Piast Paw³ów (Zabrze)

Sokó³ £any Wielkie

LKS 35 Giera³towice

Naprzód ¯ernica

Gazobudowa II Zabrze

2
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4

6

4

7

4

7
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MCKiS Jaworzno 2
MLKS Pilica Koniecpol
UKS Kazimierz P³omieñ Sosnowiec
Delic-Pol Norwid Czêstochowa 2
MKS MOS Interpromex Bêdzin
UKS "Sokó³ '43" Katowice
MKS Porêba
MKSR-Klimowicz Pyskowice

700
905

1008
877
980

1053
1031
949

914
950

1026
862
965
969
959
858

5
16
21
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27
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Krakbet Kraków

Marioss Gazownik Wawelno

Remedium Pyskowice

Babylon Siemianowice Œl¹skie

Inpuls Alpol Siemianowice Œl¹skie

MKF 99 Grajów

Marex Pressing Chorzów

AZS UŒ Katowice

Energetyk Jaworzno

Rodakowski Politrade Tychy

AZS UP Wroc³aw
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klasa IV

  
  
  

  
  
  

Pod koniec października na Placu Dożynkowym w Pyskowicach miały miejsce Jesienne Biegi
Przełajowe o Puchar Burmistrza.

JESIENNE BIEGI PRZE£AJOWEJESIENNE BIEGI PRZE£AJOWEJESIENNE BIEGI PRZE£AJOWEJESIENNE BIEGI PRZE£AJOWEJESIENNE BIEGI PRZE£AJOWE
klasa V

  
  
  

  
  
      

klasa VI
  
     


  

  
  
  



Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiór-
kach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. z późn. zm., Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum w Pyskowicach",
którego siedziba mieści się w Pyskowicach przy ul. Żwirki i
Wigury 2, przedstawia sprawozdanie z przebiegu przepro-
wadzonej zbiórki publicznej, która odbyła się 1 listopada
2009 r. na pyskowickich cmentarzach. Suma zebranych
środków wynosi 7 310,00 zł.

Dochód z przeprowadzonej zbiórki zostanie przeznaczo-
ny na zakup sprzętu medycznego, lekarstw, a także bieżą-
ce opłaty związane z utrzymaniem punktu konsultacyjne-
go hospicjum.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych
"Hospicjum w Pyskowicach"

Ewa Tomczak

W dniu 31 paŸdziernika 2009 roku odszed³ od nas
po 67 latach ¿ycia nasz najukochañszy

Bezp³atne porady prawne
Udzielane są w każdy czwartek
w godzinach od 8.30 do 10.30

Filia Biura Poselskiego posła Jana Kaźmierczaka
w Pyskowicach

Pod adresem:
Miejski Zarząd budynków Mieszkalnych

ul. Strzelców Bytomskich 9 sala nr 1
(po uprzednim umówieniu się pod nr telefonu

032-230-09-25)

Biuro Poselskie Jana Kaźmierczaka
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 26

HORST  KROLIÑSKIHORST  KROLIÑSKIHORST  KROLIÑSKIHORST  KROLIÑSKIHORST  KROLIÑSKI
Dziêkujemy wszystkim, którzy w tych trudnych dla nas chwilach
podali nam pomocn¹ d³oñ, okazali ¿yczliwoœæ, duchowe wsparcie

i ³¹czyli siê z nami w smutku, ¿a³obie i bólu.
Wszystkim uczestnicz¹cym w ceremonii pogrzebowej:
ksiê¿om celebruj¹cym mszê œw., rodzinie, przyjacio³om,

znajomym, kolegom z pracy, s¹siadom, w³adzom miasta
oraz delegacjom zak³adów pracy

wyra¿amy g³êbok¹ wdziêcznoœæ i sk³adamy serwyra¿amy g³êbok¹ wdziêcznoœæ i sk³adamy serwyra¿amy g³êbok¹ wdziêcznoœæ i sk³adamy serwyra¿amy g³êbok¹ wdziêcznoœæ i sk³adamy serwyra¿amy g³êbok¹ wdziêcznoœæ i sk³adamy serdeczne podziêkdeczne podziêkdeczne podziêkdeczne podziêkdeczne podziêkowanie.owanie.owanie.owanie.owanie.
Pogr¹¿eni w ¿a³obie
¿ona i syn z rodzin¹

PODZIEKOWANIEPODZIEKOWANIEPODZIEKOWANIEPODZIEKOWANIEPODZIEKOWANIE,
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Burmistrz Miasta Pyskowice
Zarządzeniem Nr RZ0151-GNiR/182/09 z dnia 09.11.2009 r.

przeznaczył do dzierżawy i ogłosił wykaz nieruchomości rol-
nych stanowiących:

- dzia³kê nr 22 k.m.7 obrêb Pyskowice o pow.0,5870 ha, bez urz¹dzonej ksiêgi
wieczystej

- dzia³kê nr 24 k.m.7 obrêb Pyskowice o pow.0,3860 ha, bez urz¹dzonej ksiêgi
wieczystej

- dzia³kê nr 519/73 k.m.6 obrêb Pyskowice o pow.0,3910 ha, bez urz¹dzonej
ksiêgi wieczystej

    

Zarz¹dzeniem Nr RZ0151-GNiR/181/09 z dnia 09.11.2009 r. przeznaczy³ do
dzier¿awy og³osi³ wykaz nieruchomoœci rolnych stanowi¹cych:
- czêœæ dzia³ki nr 270/26 k.m.3 obrêb Pyskowice o pow. 0,3300 ha, KW Nr 12431,
- czêœæ dzia³ki nr 1177/11 k.m.19 obrêb Pyskowice o pow.0,0150 ha, KW Nr 46329
- czêœæ dzia³ki nr 633/80 k.m.1 obrêb Pyskowice o pow. 0,0572 ha, KW Nr 7061.

    

Zarz¹dzeniem Nr RZ0151-GNiR/180/09 z dnia 09.11.2009 r. przeznaczy³ do
dzier¿awy og³osi³ wykaz nieruchomoœci rolnych stanowi¹cych:
- dzia³ka nr 54, k.m.9, obr. Pyskowice, KW Nr GL1G/00013073/3, o pow. 0,7690 ha
- dzia³ka nr 66, k.m.9, obr. Pyskowice, KW Nr GL1G/00013073/3, o pow. 0,4770 ha
- dzia³ka nr 67, k.m.9, obr. Pyskowice, KW Nr GL1G/00013073/3, o pow. 2,3510 ha
- dzia³ka nr 68, k.m.9, obr. Pyskowice, KW Nr GL1G/00013073/3, o pow. 0,0660 ha
- dzia³ka nr 69, k.m.9, obr. Pyskowice, KW Nr GL1G/00013073/3, o pow. 1,0700 ha
- dzia³ka nr 71, k.m.9, obr. Pyskowice, KW Nr GL1G/00013073/3, o pow. 0,1250 ha
- dzia³ka nr 192/70, k.m.9, obr. Pyskowice, KW Nr GL1G/00013073/3, o pow.0,3962 ha
- dzia³ka nr 194/72, k.m.9, obr. Pyskowice, KW Nr GL1G/00013073/3, o pow.4,6473 ha.

Ww. zarz¹dzenia zosta³y wywieszone na urzêdowej tablicy og³oszeñ w budynku
Urzêdu Miasta Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3 oraz na stronach interneto-
wych Urzêdu.

BurBurBurBurBurmistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowicemistrz Miasta Pyskowice
og³asza

pierwsze nieograniczone przetargi ustne
na zbycie nieruchomoœci gruntowych (bez obci¹¿eñ)

po³o¿onych w Pyskowicach na po³udnie od by³ej linii kolejowej
Gliwice-Pyskowice Miasto przeznaczonej pod budowê gara¿y.
         

      
           
        

         
 

     
        

    
            

              
          
   

        
   

          
  

          
        
   

         
        
      

          
         
          
         
   

 
         

       
   

        
          
     

        
     

       
      

         
      

        
          
         
         
       

       
         
    

         
        

        

Burmistrz Miasta Pyskowice
zarz¹dzeniem Nr RZ 0151-GNiR/184/09 z dnia 9.11.2009 r. prze-
znaczy³ do sprzeda¿y w drodze przetargu n.w. lokal mieszkalny:
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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
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