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BUD¯ET NABUD¯ET NABUD¯ET NABUD¯ET NABUD¯ET NA
2015 ROK2015 ROK2015 ROK2015 ROK2015 ROK

Dochody budżetu miasta Pyskowice
w 2015 r. wg źródeł

pozostałe dochody
3,7%

subwencje
20,1%

opłata
za korzystanie
ze środowiska

0,4% dochody z majątku
gminy
19,5%

udział w podatkach
budżetu państwa

23,4%
podatki i opłaty

lokalne
24,0%

dotacje
8,9%

ORSZAKORSZAKORSZAKORSZAKORSZAK
TRZECH KRÓLITRZECH KRÓLITRZECH KRÓLITRZECH KRÓLITRZECH KRÓLI
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InforInforInforInforInformacje burmacje burmacje burmacje burmacje burmistrzamistrzamistrzamistrzamistrza

     
     

30 STYCZNIA 2015 r30 STYCZNIA 2015 r30 STYCZNIA 2015 r30 STYCZNIA 2015 r30 STYCZNIA 2015 r.....

   
 

    

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA

      
  

Wydatki budżetu miasta Pyskowice w 2015 r.

gospodarka
mieszkaniowa

13,1%

pomoc społeczna
i ochrona zdrowia

15,4%

gospodarka
komunalna

9,7%
kultura i sport

5,0%

transport
i łączność

4,6%
administracja

publiczna
12,9%

bezpieczeństwo
publiczne

2,3%

pozostałe
2,1%

oświata
i wychowanie

34,9%

          
        
        
      
        
         
         
       

       
            
         
      
      
       
        
        
     

       
           
      
          
        
      

         
         
         
    

      
          
      
        
       
       
      
       
         

BUD¯ET NA 2015 ROKBUD¯ET NA 2015 ROKBUD¯ET NA 2015 ROKBUD¯ET NA 2015 ROKBUD¯ET NA 2015 ROK
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
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KONDOLENCJEKONDOLENCJEKONDOLENCJEKONDOLENCJEKONDOLENCJE
Radnemu Andrzejowi Owczarkowi,

rodzinie oraz bliskim
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach,

po stracie Mamy
składa

Burmistrz Pyskowic, Rada Miejska

       
        
      
      
       

     
      

     
     
   

    
       
    
    

    
    
       

     
     
      
   

      
       

      
      
   

     
  

     
    
    
       
    
      
      

         
     
       

       
     

 
  

           

ZA NAMI CZTERZA NAMI CZTERZA NAMI CZTERZA NAMI CZTERZA NAMI CZTERYYYYY
LALALALALATTTTTA…A…A…A…A…

       
       
      
     
        


     
     
      
      
     
     

      
      
      
    
    
     
    

     
     
        
       

 
  

     
     
      
      
        
       
     
        
      
     
      
     
   
      
       

 
  

UNIJNE DOTACJE 2015UNIJNE DOTACJE 2015UNIJNE DOTACJE 2015UNIJNE DOTACJE 2015UNIJNE DOTACJE 2015

DY¯URDY¯URDY¯URDY¯URDY¯URY RADNYCHY RADNYCHY RADNYCHY RADNYCHY RADNYCH

Żagiel Agata

I czwartek miesiąca*
(15.00 - 16.00)

 II czwartek miesiąca*
(15.00 - 17.00)

 I czwartek miesiąca*
(16.00 - 17.00)

1. I czwartek miesiąca*
(15.30 - 17.00)

2. Środy
(15.30 - 17.00)

 I czwartek miesiąca*
(15.30 - 17.00)

Czwartki*
(15.00 - 17.00)

I czwartek miesiąca*
(16.00 - 17.00)

I środa miesiąca
(18.00 - 19.00)

 IV piątek miesiąca
(w godzinach otwarcia sklepu)

  I czwartek miesiąca*
(15.00 - 16.00)

Czwartki*
(15.00 - 17.00)

III czwartek miesiąca*
(15.00-17.30)

I środa miesiąca
(18.00 - 19.00)

Czwartki*
(15.00 - 17.00)

I czwartek miesiąca*
(16.00 - 17.00)

Urząd Miejski, pok. 225

Dzień i godzina MiejsceNazwisko i imię radnego

Bąk Andrzej

Berda Justyna

Bonk Robert

Domagała Bogusław

Drobnicki Marek

Drozd Jolanta

Kotasiński Arkadiusz

Łapucha Krzysztof

Morys Joachim

Obłąk Waldemar

Ochocki Marek

Owczarek Andrzej

Rubin Józef

Siuta Andrzej

Urząd Miejski, pok. 222

Urząd Miejski, pok. 225

Filia nr 1 Miejska Biblioteka
Publiczna przy ul. Traugutta 53

1. Urząd Miejski, pok. 225
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Łabędy", przy ul. Wieczorka

Urząd Miejski, pok. 225

Urząd Miejski, pok. 220

Urząd Miejski, pok. 222

Świetlica Socjoterapeutyczna
przy ul. Oświęcimskiej 2

Lokal "Świat Srebra"
przy pl. Kopernika

Urząd Miejski, pok. 225

Urząd Miejski, pok. 225

Urząd Miejski, pok. 225

Świetlica Socjoterapeutyczna
przy ul. Oświęcimskiej 2

Urząd Miejski, pok. 225
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DZIA£ALNOŒÆ KLUBU MOTOCYKLOWEGO "S¥SIEDZI"
     
   
   
    
     
     
   
    
   
    
    
     
 

     
    
    
    
     
    
  
    
    
      


    
      
   
     
   
   
       
   
     
 

   
      
    
    
    
   
    
    

     
   
    
  
      
  
    
   
   
   
  
    
  

     
     
  
    
    
    
   
  
     
     
    
   

   
     

   
    

    
   

  
     
   

 
  
  

    
  

  
   
 

  
   

    
    
 

 
 

"PRZYBIE¯ELI"PRZYBIE¯ELI"PRZYBIE¯ELI"PRZYBIE¯ELI"PRZYBIE¯ELI
DO BETLEJEM…"DO BETLEJEM…"DO BETLEJEM…"DO BETLEJEM…"DO BETLEJEM…"

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336
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CYFROWE OKNO NA ŒWIAT
W ZESPOLE SZKÓ£ SPECJALNYCH

SERCA ZA PSERCA ZA PSERCA ZA PSERCA ZA PSERCA ZA PACZKIACZKIACZKIACZKIACZKI

          
         
            
         
            
          

 
     

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,
w 15 minut.w 15 minut.w 15 minut.w 15 minut.w 15 minut.

TTTTTel. 731 255 504el. 731 255 504el. 731 255 504el. 731 255 504el. 731 255 504

Punkt Opłat. Przyjmujemy wszystkie
opłaty, raty itp. Biuro Kredytowe Fines

44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1,
tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80

MAGIAMAGIAMAGIAMAGIAMAGIA ŒWI¥ ŒWI¥ ŒWI¥ ŒWI¥ ŒWI¥T W MIEJSKIM OŒRODKU KULT W MIEJSKIM OŒRODKU KULT W MIEJSKIM OŒRODKU KULT W MIEJSKIM OŒRODKU KULT W MIEJSKIM OŒRODKU KULTURTURTURTURTURYYYYY I SPORTU I SPORTU I SPORTU I SPORTU I SPORTU
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"OD PLUSKANIA DO P£"OD PLUSKANIA DO P£"OD PLUSKANIA DO P£"OD PLUSKANIA DO P£"OD PLUSKANIA DO P£YWYWYWYWYWANIA"ANIA"ANIA"ANIA"ANIA"

       
        
         
         


     
         
     
        
         
   

     
  

Wyniki klasyfikakcji indywidualnej

Styl grzbietowy lub dowolny 25 m

         
         
    

        
      
         
  

Styl grzbietowy 50 m

        
        
       

        
      
        
   

        
        
         

        
         
        

Styl dowolny 50 m

         
         

        
        

       
        
   

        
        
         


       
        
         


Styl klasyczny 50 m

       
        
        


Wyniki klasyfikacji sztafetowej
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NIE DLA CZADU!NIE DLA CZADU!NIE DLA CZADU!NIE DLA CZADU!NIE DLA CZADU!
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"KONOPNICKA" STRZELA W DZIESI¥"KONOPNICKA" STRZELA W DZIESI¥"KONOPNICKA" STRZELA W DZIESI¥"KONOPNICKA" STRZELA W DZIESI¥"KONOPNICKA" STRZELA W DZIESI¥TKÊTKÊTKÊTKÊTKÊ

CZAS POMAGANIACZAS POMAGANIACZAS POMAGANIACZAS POMAGANIACZAS POMAGANIA

         
          
       
         
            
          
        
        
         
       

 
  

Samotny Pan pozna zgrabną Panią do lat 60,
brunetkę, szatynkę, niezależną, samotną.

Cel matrymonialny. Tel. 732-704-563

    
          
       
          
           
        
        

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
DLA PRZEDSIÊBIORCÓWDLA PRZEDSIÊBIORCÓWDLA PRZEDSIÊBIORCÓWDLA PRZEDSIÊBIORCÓWDLA PRZEDSIÊBIORCÓW
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I tydzieñ 02.02.-06.02.2015 r.
            


           

   
        
        
         

II tydzieñ 09.02.-13.02.2015 r.
      
        

     
        
      
         

Filia Nr 1
         
        

          
       


       


        

       
    

         
  

Wycieczki: I tydzieñ 2-6 lutego
         
            

        
     

         
  

            
   

         

Wycieczki: II tydzieñ 9-13 lutego
            

       
          

  
         
           

         
          

   
       
          

         
          
             
        
        

         
 

         
       
         
        
        
   

          
         
         
        
       

          
  

      
          

  
        
       
          

          
         
        
 

     

FERIE ZIMOWE 2015
Z MIEJSK¥ BIBLIOTEK¥ PUBLICZN¥

PRZESTROGIPRZESTROGIPRZESTROGIPRZESTROGIPRZESTROGI
NA BEZPIECZNE FERIENA BEZPIECZNE FERIENA BEZPIECZNE FERIENA BEZPIECZNE FERIENA BEZPIECZNE FERIE

02.02-13.02 2015 r. pon.-pt. 9.00-12.00

 
  
  
  
    
  
       
         

      
        




FERIE Z MIEJSKIM OŒRODKIEMFERIE Z MIEJSKIM OŒRODKIEMFERIE Z MIEJSKIM OŒRODKIEMFERIE Z MIEJSKIM OŒRODKIEMFERIE Z MIEJSKIM OŒRODKIEM
KULKULKULKULKULTURTURTURTURTURYYYYY I SPORTU I SPORTU I SPORTU I SPORTU I SPORTU

SAMORZ¥D PYSKOWIC
ZAPRASZA NA FERIE 2015

ZAMIENIÊ MIESZKANIE W£ASNOŒCIOWE:
 parter  50,55 m2  ul. Paderewskiego 3/1

NA MNIEJSZE
tel. (32) 233 - 29 - 20

FERIE 2015FERIE 2015FERIE 2015FERIE 2015FERIE 2015
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Wydawca: GMINA PYSKOWICE.
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ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA
     

        
     

    
           
       

         
    

  
     
         

  
   
      
        
            

   
       

         
    

           
          
         
          
            
    

           
         
       
   

          
        
           
     

O RELIDZE W BIBLIOTECEO RELIDZE W BIBLIOTECEO RELIDZE W BIBLIOTECEO RELIDZE W BIBLIOTECEO RELIDZE W BIBLIOTECE
       

        
           
         
          
           
         

 

NOWA WYSTAWA
W MUZEUM MIEJSKIM
     

     
   
   
   
    
    
    
   

NOWA WYSTAWA
W GALERII PODCIEÑ

     
     
    
    
   
 

DZIA£ALNOŒÆ
WYSTAWIENNICZA
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T³umaczenie dokumentów oraz asysta w urzêdach
Kursy jêzykowe:
- dzieci od 6 lat

- doroœli 30+, zajêcia w soboty
- przygotowanie do matury i innych egzaminów

Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4
tel. 668-452-917

www.angielski.pyskowice.biz

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO

     
     
     
     


     
     
      
    
      
     
      

     
      
     
     
      
     
       

PRZEBUDZENIE KOLÊDUJEPRZEBUDZENIE KOLÊDUJEPRZEBUDZENIE KOLÊDUJEPRZEBUDZENIE KOLÊDUJEPRZEBUDZENIE KOLÊDUJE

 
      
      

   


     
   

SKLEP ZOOLOGICZNYSKLEP ZOOLOGICZNYSKLEP ZOOLOGICZNYSKLEP ZOOLOGICZNYSKLEP ZOOLOGICZNY
W INKUBW INKUBW INKUBW INKUBW INKUBAAAAATORZETORZETORZETORZETORZE
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Pyskowice, ul. Szpitalna 7, tel. (32) 233-97-29

W styczniuW styczniuW styczniuW styczniuW styczniu
za grza grza grza grza grosze!osze!osze!osze!osze!

 nasiona kwiatów i warzyw
 ziemia do wysiewu
 donice na rozsady


