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TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MOKIS
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Dochody budżetu miasta Pyskowice w 2019 r.
wg źródeł

dotacje
19,92%

środki unijne
18,72%

pozostałe dochody
własne
11,53%

subwencje
14,87%

udział w podatku
dochodowym

19,61%

podatki i opłaty
lokalne
12,00%

dochody ze sprzedaży
majątku
3,35%
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Otwarcie
skrzy¿owania
ul. Gliwickiej/
ul. Wyzwolenia

z ul. Kard. Stefana
Wyszyñskiego

       
     
     

       
 

     
     
     
      

       
     
     
    
       
      
  

    
    
     

DIAMENTOWE GODY
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Z  PRAC RADY MIEJSKIEJ
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BUD¯ET MIASTBUD¯ET MIASTBUD¯ET MIASTBUD¯ET MIASTBUD¯ET MIASTA NA 2019 ROKA NA 2019 ROKA NA 2019 ROKA NA 2019 ROKA NA 2019 ROK
Wydatki budżetu miasta Pyskowice w 2019 r.

wg dziedzin życia społecznego

     
   
    


   
     
     
   

   
     
     
      


    
    
  

      
     

     
    
    

      


      
   
     
 

     
    
       
     
      
    
    
  

    
     
     


    
   

      
   
    
       
     
   

     
   

      
       
      
     
    
     
    
      
 

 
  

gospodarka
mieszkaniowa

7,84%

rodzina, pomoc
społeczna

i ochrona zdrowia
17,60%

gospodarka
komunalna i ochrona

środowiska
13,61%

kultura i sport
3,23%

transport i łączność
9,67%

administracja
publiczna
13,29%

bezpieczeństwo
publiczne

1,23%

pozostałe wydatki
1,73%

oświata i wychowanie,
edukacyjna opieka

wychowawcza
31,80%
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NOWE CENY WYWOZU
ODPADÓW KOMUNALNYCH

      
       
         
        

     
       
      
       
       
      
       
     
      
        

    
       
      
    
    
     
    
     
     
     
      
       
   

     
         
    
         
    

      
      
       
     
      
      
    


    
       
     
      
      
    
      
      
    
    

     
      
       
     
    
       
    
    
    
      
    

    
 

  

BUDOWA DRÓG
NA „OSIEDLU KRÓLÓW”
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KONCERT
ŒWI¥TECZNY

          
             


           
  

   

         
      
     
    
 

         
       
      
       
        
       
     

      
   

XX WOJEWÓDZKI
PRZEGL¥D ZESPO£ÓW

SZOPKOWYCH
PYSKOWICE 2019     

        
   
     
    
   
    
      
    
     
       
     
       
     
   

    
       
    
     
    
      
      
     
    
    
     
    
     
     
   
       
   

    
     
      
    
    
   
    
    
     
    
   
   

    
     
    
     
     
   
     
    
    
   
   
     

      
      
      
     


 
  

  

Technikum w "Konopnickiej"
pod patronatem DB Schenker
- szansa na dobry zawód
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FESTIWAL NIEPRZETARTEGO SZLAKU W SZKOLE SPECJALNEJ

      


      
     
      
     
      

    
      
  

     
     
     
   
     
     

       
     
      
     
    
    
 

    
     
     
   
      
    
 

 
   

     
     
      
        
    
    
    
    
      
    
     
    
     
     
      
     
      
      
    
     
    
     

    
    
     
     
       
     
      
     
     
    
     
      
   
     
      
    
      
     
      
       
        
       

WIZYTA NAUCZYCIELI
ZESPO£U SZKÓ£ SPECJALNYCH
W PYSKOWICACH W OPAWIE
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P.A. NOVA W ZESPOLE
SZKÓ£ SPECJALNYCH

W PYSKOWICACH

   
   
   
   
   
    
  
    
   
   
       
   
  
    
   
   
    
     
    
      
      
    
    

NAKRÊCENI NA POMAGANIE

     
      
     
       
     
      


     
      
     
     

      
    

      
  

    

   
  

    
     
    
    
   
      
  
     
   
   
     
    
     
    
    
    

         
    
     
   
     

   
      
      
     
      
    
       
   
        
    
      

,,KA¯DA RADOŒÆ, KTÓR¥ NIESIEMY INNYM,
ZAWSZE DO NAS POWRÓCI"
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CENTRUM WYSTAWIENNICZE W STYCZNIU

         
       
           

           
      
        
       

         
          
           
         
        
              
          
       
        
         
        
       
       
  

WARSZTATY EKOLOGICZNE
W METROPOLII
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UCZNIOWIE Z PI¥TKI NADAL POZNAJ¥ ZAWODY

   
      
        

    
    
      
    
       
   

    
       
       
       
       


    
      
      

   
        
    
     
    
    

 
   

      
    
     
    

    
    
     
        
    
     
     
      
      

       
      
    
       
      
        
      
        
       
         

WIEŒCI Z "SZÓSTKI"       
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MAGIA ŒWI¥T BO¯EGO NARODZENIA

Serwisant
Opis stanowiska:

  
      


Wymagania:
    
   
   
     
 

Oferujemy:
      
  

Zadzwoñ: 601-470-113

ECO-CLEAN Ziemięcice zatrudni na stanowisko:

      
        

  
  
     
   
        

 
      

        
 

 
   

  

Boisko pi³karskie w Dzier¿nie
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NIE MA JAK PYSKOWICKIE
TAEKWON-DO!

        
       
 

       
        
         
        
  

      
        
       
      
       
 

       
     
      
         
       

        
  

     
  
 
     
     
      

 
        


   

       
          
   

          
      
      
         
   

        
        
            
     

 
  

 

NOWY
PORTAL MAPOWY

Czad i ogieñ - obudŸ czujnoœæ
         

            
        
          
         
          
          


       
      
         
           

       
       
      
       


     

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
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"III POWROTY '19"
    

     
        

     
     
        

     
   
   
   
   
   
     

   
  
   
  
     
     
   
  
  

   
  
    
     
  


 
 

 
  

CO GDZIE KIEDY
       
    

       
      

       
  

       
  

         
   

        


        
   

        
 

     
  

       
   

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

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, przeredagowañ 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 oraz oœwiadcza, ¿e posiada wszystkie wymagane zgody zwi¹zane z ochron¹ danych osobowych, w tym
zwi¹zanych z ochron¹ wizerunku.
Nak³ad 3200 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice, ul. Chopina 6, tel. 32 231-32-16

INFORMACJA
DLA PRZEDSIÊBIORCÓW I FIRM
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I tydzień - 11.02-15.02. 2019 r.

Poniedziałek
   
    
   
     
    
  

Wtorek
   
    
   

Środa
   
    
   
     
    
  

Czwartek
   
    
   
     
    
  

Piątek
   
    
   

II tydzień - 18.02-22.02.2019 r.

Poniedziałek
   
    
   
     
    
  

Wtorek
   
    
   

Środa
   
    
   
     
    
  

Czwartek
   
    
   
     
    
  

Piątek
   
    
   

Ferie na Hali Widowiskowo-Sportowej
im. Huberta Wagnera     

      
    
   
     
  
   
     
    

     
     
      
    
    
     
     
     
 
     
     
     
  
     
     
      
    
    

     
     
     
   

     
     
    
   
     
     
      
    
    
       
     
   
   
    
   
  
     
   

     
     
      
  

             
        

FERIE ZIMOWE 2019

Uwaga: Na wszystkie wycieczki zapisy od dnia 28 stycznia 2019 r.
w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego,

pok. 102 (parter). Nie przyjmujemy zapisów telefonicznie!
Informacje udzielane są pod nr tel. 32 332 60 77
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T³umaczenia medyczne, prawnicze i inne

Kursy jêzyka angielskiego dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych

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

www.angielski.pyskowice.biz
e-mail: grazyna.schuwald@gmail.com

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO


