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PYSKOWICE POZYTYWNIE NAKRÊCONE

            
          
          
        
        
        
           
              
       
         

       


   

Dochody budżetu miasta Pyskowice w 2013 roku

opłata
za korzystanie
ze środowiska

1,9%

z majątku
gminy
21,5%

udział w podatkach
budżetu państwa

22,2%

podatki i opłaty
lokalne
20,9%

pozostałe
dochody

4,5%

dotacje
8,4%

subwencje
20,6%

BUD¯ET MIASTBUD¯ET MIASTBUD¯ET MIASTBUD¯ET MIASTBUD¯ET MIASTA NA 2013 ROKA NA 2013 ROKA NA 2013 ROKA NA 2013 ROKA NA 2013 ROK
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UTRZYMANIE CZYSTOŒCI I PORZ¥DKU

  
  

    
        
     
    
  
    
     
   
  

   
      
   
    
    
    
     


    
    
   
   
    
   
   
   
  
    
   
   

 
 

oświata
i wychowanie

34,3%

gospodarka
mieszkaniowa

14,4%

pozostałe
0,9%

pomoc
społeczna

15,2%

gospodarka
komunalna

7,3%

kultura
i sport
5,4% transport

i łączność
8,3%

administracja
publiczna

11,9%

bezpieczeń-
stwo

publiczne
2,3%

Wydatki budżetu miasta Pyskowice w 2013 roku
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
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LOKALIZACJALOKALIZACJALOKALIZACJALOKALIZACJALOKALIZACJA
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CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498
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SZPITAL POWIATOWY W PYSKOWICACH CZEKAJ¥ ZMIANYSZPITAL POWIATOWY W PYSKOWICACH CZEKAJ¥ ZMIANYSZPITAL POWIATOWY W PYSKOWICACH CZEKAJ¥ ZMIANYSZPITAL POWIATOWY W PYSKOWICACH CZEKAJ¥ ZMIANYSZPITAL POWIATOWY W PYSKOWICACH CZEKAJ¥ ZMIANY

REBUSY MAREBUSY MAREBUSY MAREBUSY MAREBUSY MATEMATEMATEMATEMATEMATYCZNETYCZNETYCZNETYCZNETYCZNE
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PYSKOWICKIE KORZENIE
LAUREATA OSKARA

LUDZIE MIASTLUDZIE MIASTLUDZIE MIASTLUDZIE MIASTLUDZIE MIASTAAAAA DZIA£ALNOŒÆDZIA£ALNOŒÆDZIA£ALNOŒÆDZIA£ALNOŒÆDZIA£ALNOŒÆ
WYSTWYSTWYSTWYSTWYSTAAAAAWIENNICZAWIENNICZAWIENNICZAWIENNICZAWIENNICZA

Franz Waxman, wielki kompozytor, ma pyskowickie korzenie!
(zdj. za starscolor.com)
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Oddzia³ dla Dzieci
             
         

I tydzieñ 11.02.2013 r. do 15.02.2013 r.
        

  
   
           

   

II tydzieñ 18.02.2013 r. do 22.02.2013 r.
            
               

 
             

   
           

    
Filia Nr 1

         

I tydzieñ 11.02.2013 r. do 15.02.2013 r.
         

II tydzieñ
             

 
  
         

            
        
     
            

 
    

     
      
    
        
    
       
         
  

    
    
    
     
    
     
    

    
      
    
      
    
    
   
   
     
     
   

    
    
   
     
  
   
     
     


     
     
   

     
     
      
    
     
      
     
 

 

        

I TYDZIEÑ 11.02. - 15.02. – WYCIECZKI:
     
          
     
               
         
                

  

II TYDZIEÑ 18.02. - 22.02. – WYCIECZKI:
     
              

         
    

           
        
              

   
            

            
             
        

   
            

 
          

 

NIE WYOBRA¯ASZ
SOBIE ¯YCIA BEZ
KOMPUTERÓW?

"KONOPNICKA" TO
SZKO£A DLA CIEBIE!

FERIE 2013FERIE 2013FERIE 2013FERIE 2013FERIE 2013

FERIE ZIMOWE 2013 W BIBLIOTECEFERIE ZIMOWE 2013 W BIBLIOTECEFERIE ZIMOWE 2013 W BIBLIOTECEFERIE ZIMOWE 2013 W BIBLIOTECEFERIE ZIMOWE 2013 W BIBLIOTECE
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PI£KA NO¯NA
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PYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORT

TENIS STO£OWY
          

          
   
          
           
         

     

        
           
       

   

SIATKÓWKA
        

        
       
      


         

          
           
  

         
        
        
       
          

  

1

2

3

4

MUKS Ska³ka-Œl¹sk Œwiêtoch³owice

KSS "Gumisie" Pyskowice

MKS Bielsko-Bia³a

Silesia Volley 2

150

249

198

300

251

275

249

122

0

7

4

12

10

6

7

0

10

9

8

6

5

6

5

6

Lp. Zespó³ Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -


           

         
    

          
         

 
         

1

2

3

4

SMUKS Orzesze

KS AZS Rafako Racibórz

MKSR Klimowicz Pyskowice

MCKiS Jaworzno

77

110

123

0

112

91

107

0

1

3

4

0

4

2

2

0

4

3

2

0

2

2

2

0

Lp. Zespó³ Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -

 

M.Lp. Nazwa BramkiP.R.Z.Pkt.

47-22
48-29
44-31
51-37
60-39
50-34
40-34
41-35
38-55
29-60
31-61
32-74

Pogoñ 04 Szczecin
Red Devils Chojnice
Marwit Toruñ
Gatta Zduñska Wola
Clearex Chorzów
Rekord Bielsko-Bia³a
Wis³a Krakbet Kraków
Remedium Pyskowice
GKS Tychy
AZS UŒ Katowice
Gwiazda Ruda Œl¹ska
AZS UG Gdañsk

1
4
3
2
5
4
6
7
7
10
10
12

3
0
3
5
1
3
2
1
3
2
2
1

10
10
8
7
8
7
6
6
4
2
2
1

33
30
27
26
25
24
20
19
15
8
8
4

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Iloœæ meczyM-ce Nazwa klubu M. pkt.Pkt.

Carbo-Koks BTTS Silesia Miechowice II Bytom

UKS D¹browiak D¹browa Górnicza

LKS Liswarta Lisów

KU AZS UŒ Katowice

AKS II Miko³ów

LKS Grom Z³ota Dama Poczesna

UKS ¯ak Sosnowiec

UKS Feniks Pyskowice

MKS Orkan Chruszczobród

KS Viret CMC II Zawiercie

MKS Skarbek II Tarnowskie Góry

ULKS Tajfun II Ligota £abêdzka

UKS QUO VADIS Makoszowy Zabrze

MKS Siemianowiczanka Siemianowice Œl.

KU AZS UŒ II Katowice

LKS Zgoda Byczyna Jaworzno

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

113:27

112:28

100:40

94:46

74:66

76:64

64:76

75:65

60:80

67:73

54:86

51:89

54:86

34:106

51:89

38:102

27

26

23

22

17

15

15

14

13

12

10

10

7

6

4

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Iloœæ
meczy

M-ce Nazwa klubu Ma³e
pkt.

Pkt.

GKS Gwarek II Ornontowice

LKS Naprzód II ̄ ernica

UKS Feniks II Pyskowice

LKS 45 Bujaków II Miko³ów

ULKS Tajfun III Ligota £abêdzka

UKS QUO VADIS Makoszowy II Zabrze

KS Burza Borowa Wieœ

LKS Stra¿ak III Miko³ów

ULKS Ruch II Pniów

KS Drama Kamieniec

LKS Wilki II Wilcza

LKS Naprzód II Œwibie

LKS Victoria Pilchowice OPP

10

10

11

11

10

10

10

10

10

10

10

10

10

82:18

78:22

77:33

62:48

61:39

58:42

52:48

53:47

40:60

40:60

36:64

11:89

10:90

20

18

18

16

12

12

10

8

7

6

4

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336

Pogotowie komputerowe
PC POMOC
798-867-888

(cały tydzień od 8-21)
www.pcpomoc.com

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.
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

T³umaczenie dokumentówT³umaczenie dokumentówT³umaczenie dokumentówT³umaczenie dokumentówT³umaczenie dokumentów
oraz asysta w urzêdachoraz asysta w urzêdachoraz asysta w urzêdachoraz asysta w urzêdachoraz asysta w urzêdach

Kursy jêzykowe:Kursy jêzykowe:Kursy jêzykowe:Kursy jêzykowe:Kursy jêzykowe:
- dzieci od 6 lat- dzieci od 6 lat- dzieci od 6 lat- dzieci od 6 lat- dzieci od 6 lat

- dor- dor- dor- dor- doroœli 30+, zajêcia w sobotyoœli 30+, zajêcia w sobotyoœli 30+, zajêcia w sobotyoœli 30+, zajêcia w sobotyoœli 30+, zajêcia w soboty
- przygotowanie do matur- przygotowanie do matur- przygotowanie do matur- przygotowanie do matur- przygotowanie do maturyyyyy

i innych egzaminówi innych egzaminówi innych egzaminówi innych egzaminówi innych egzaminów
Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4

tel. 668-452-917tel. 668-452-917tel. 668-452-917tel. 668-452-917tel. 668-452-917
wwwwwwwwwwwwwww.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz

T£UMACZE PRZYSIÊGLI
ANGIELSKI - NIEMIECKI

BURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTBURMISTRZ MIASTAAAAA
PYSKOWICEPYSKOWICEPYSKOWICEPYSKOWICEPYSKOWICE

HARMONOGRAM
ZBIÓRKI SUROWCÓW

W SYSTEMIE WORKOWYM:

     
         
      
         
       

          
    

         

INFORMACJA DLA PRZEDSIÊBIORCÓWINFORMACJA DLA PRZEDSIÊBIORCÓWINFORMACJA DLA PRZEDSIÊBIORCÓWINFORMACJA DLA PRZEDSIÊBIORCÓWINFORMACJA DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

       
         
      
          
          
          
           
        
           
        
   

BEZPBEZPBEZPBEZPBEZPAÑSKIE I ZAGUBIONEAÑSKIE I ZAGUBIONEAÑSKIE I ZAGUBIONEAÑSKIE I ZAGUBIONEAÑSKIE I ZAGUBIONE
PSY NA TERENIE PYSKOWICPSY NA TERENIE PYSKOWICPSY NA TERENIE PYSKOWICPSY NA TERENIE PYSKOWICPSY NA TERENIE PYSKOWIC

Pies znaleziony 11 stycznia br. przy ul. Kolejowej
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DO STDO STDO STDO STDO STARARARARARTU…TU…TU…TU…TU…
GOTOWI…STGOTOWI…STGOTOWI…STGOTOWI…STGOTOWI…STARARARARART!T!T!T!T!

     
    
       
     
     
 

     
       
      
     
     
       
    
     
  

       
    
       
      
     
     
    
   
       
    

    
      
     
     
      
   
    

SUKCES "WYPISANY" WIECZNYM PIÓREMSUKCES "WYPISANY" WIECZNYM PIÓREMSUKCES "WYPISANY" WIECZNYM PIÓREMSUKCES "WYPISANY" WIECZNYM PIÓREMSUKCES "WYPISANY" WIECZNYM PIÓREM
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Wyprzeda¿ sukien œlubnych
z ekspozycji sklepowej

     
   

CZAR BIELI
UL. SIKORSKIEGO 11, 44-120 PYSKOWICE

Ok
az
ja
!!!14 Lutego (czwartek)

WALENTYNKI


