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ILUMINACJA „STANIS£AWKA”

Dochody budżetu miasta Pyskowice w 2014 r.

pozostałe dochody
3,1%

dotacje
15,7%

subwencje
20,4%

opłata
za korzystanie
ze środowiska

1,3%

dochody z majątku
gminy
18,8%

udział w podatkach
budżetu państwa

20,5%podatki i opłaty
lokalne
20,2%

Wydatki budżetu miasta Pyskowice w 2014 r.

gospodarka
mieszkaniowa

12,5%

pomoc społeczna
13,9%

gospodarka
komunalna

7,5% kultura i sport
4,8%

transport
i łączność

13,8%

administracja
publiczna

11,7%

bezpieczeństwo
publiczne

1,9%
pozostałe

1,6%
oświata

i wychowanie
32,3%
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REGULAMIN
przyznawania wyróżnienia

"Pyskowickie Wieże"
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CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336
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INFORMACJA DLA PRZEDSIÊBIORCÓW
    

          
       
         
          

          
    

B.S. Gliwice/oddział Pyskowice
66 8457 0008 2003 0000 0316 0004

Serdeczne podziękowania za udział w pogrzebie
Kazimierza Diduszko

znajomym, Związkowi Rencistów i Emerytów,
Zarządowi Ogródków Działkowych

składa
żona i synowie z rodzinami

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 dokonywania skrótów, prze-
redagowañ i zmiany tytu³ów, nie odpowiada za treœæ reklam, og³oszeñ i listów. Ka¿dy z autorów bierze
odpowiedzialnoœæ za prawdziwoœæ informacji 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
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PODZIÊKOWANIA

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
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To dzięki A. Ślimakowi SP nr 6
spotkał tak życzliwy gest
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MATEUSZ Z£APA£ WIATR

Mateusz  i jego wiatromierz

         
            
           
          

      
          
          
           
     

      
       
     
     
      

 

SPOTKANIE ZE ŒW. MIKO£AJEM W OPS
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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

GREEN ENGLISH
T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO                    

                         
                                        



                    
     

               

14 lutego walentynki (pi¹tek)
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