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Dochody budżetu miasta Pyskowice w 2012 r. według źródeł

Wydatki budżetu miasta Pyskowice w 2012 roku
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Rys. Fragment mapy przedstawiającej zaprojektowaną do realizacji inwestycję na terenie Parku Miejskiego
z zaznaczonym I etapem
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HONOROWE ZSMK!
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DODATKOWA POMOC
DLA OSÓB POBIERAJACYCH
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VIII KONKURS "BERY I BOJKI ŒL¥SKIE"
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Niezwykłe Jasełka w Szkole
Podstawowej nr 6 w Pyskowicach
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Poszukujemy osób, które są zaanga-
żowane, pracowite i systematyczne.
Oferujemy wysokie zarobki prowizyj-
ne i miłą atmosferę pracy. Dzwoń lub
wyślij sms o treści: Praca

795 531 790

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

      
      
      
     
       
   

    
        
   

      
       
    
   
       
     
    

      
    
   
      
    

     
    
 

      
       
     
     
     
     

      
       
     
      
    

     
       
     
       
    
     
     

    
   

SKUTECZNA POMOC
DLA PANI SYLWII

          
    
      
      
    
     
          
     


    
    

  
     
     
    

      
  

    

Sprawozdanie z przebieguSprawozdanie z przebieguSprawozdanie z przebieguSprawozdanie z przebieguSprawozdanie z przebiegu
przeprprzeprprzeprprzeprprzeprowadzonej zbiórkiowadzonej zbiórkiowadzonej zbiórkiowadzonej zbiórkiowadzonej zbiórki

publicznejpublicznejpublicznejpublicznejpublicznej



88888 Przegl¹d Pyskowicki  nr 1 (183) Styczeñ 2012

      
      
     
      
     
    
  

NOWY DOMNOWY DOMNOWY DOMNOWY DOMNOWY DOM
PPPPPARAFIALNYARAFIALNYARAFIALNYARAFIALNYARAFIALNY

     
      
      
       
      
    
      


       
   

    
    

     
 

    
    
    
 

     
     
   
      


    
    
   
     
 

     
     
     

 


         
       
     
      

       
      
      
     
    

      
        
        
 

     
       
    

      
       
     
 

       
       
        
     
       
     

     
     
     


    
       
        
      
   

 
      
      
       


 
      
       
       


 
      
       
      
      

     
 

 REBUSY MA REBUSY MA REBUSY MA REBUSY MA REBUSY MATEMATEMATEMATEMATEMATYCZNETYCZNETYCZNETYCZNETYCZNE

            
             
       

             
                

              
            
    

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
        

           
           
          

            
 

B.S. Gliwice/oddzia³ Pyskowice 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004B.S. Gliwice/oddzia³ Pyskowice 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004B.S. Gliwice/oddzia³ Pyskowice 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004B.S. Gliwice/oddzia³ Pyskowice 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004B.S. Gliwice/oddzia³ Pyskowice 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA
          

            
                   
        
  

  

          
             
           
       

Sprzedam dzia³kê budowlan¹ przy ul. Kar-Sprzedam dzia³kê budowlan¹ przy ul. Kar-Sprzedam dzia³kê budowlan¹ przy ul. Kar-Sprzedam dzia³kê budowlan¹ przy ul. Kar-Sprzedam dzia³kê budowlan¹ przy ul. Kar-
dyna³a Wdyna³a Wdyna³a Wdyna³a Wdyna³a Wyszyñskiegoyszyñskiegoyszyñskiegoyszyñskiegoyszyñskiego w Pyskowicach w Pyskowicach w Pyskowicach w Pyskowicach w Pyskowicach
w okolicy kortów tenisowych. Powierzch-w okolicy kortów tenisowych. Powierzch-w okolicy kortów tenisowych. Powierzch-w okolicy kortów tenisowych. Powierzch-w okolicy kortów tenisowych. Powierzch-
nia 820 mnia 820 mnia 820 mnia 820 mnia 820 m22222. tel. kont. 609-678-588. tel. kont. 609-678-588. tel. kont. 609-678-588. tel. kont. 609-678-588. tel. kont. 609-678-588

ANKIETANKIETANKIETANKIETANKIETAAAAA

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 artyku-
³ach, 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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ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 20ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 20ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 20ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 20ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW LINII 20

 20 Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek: Pyskowice Plac Wyszyñskiego

Kierunek: Bytom Dworzec PKP

Dni robocze
431 512Y42 612Y42Y 722Y 825Z42Y 942Y 1042Y 1142Y 1242Y 1342Y 1442Y

1512Y57Y 1642Y 1742Y 1842 1942 2042 2142 2242Y 2340Z

Dni wolne
431 542 642 742 842 942 1042 1142 1242 1442 1642 1842 2052

2240Z

Sylwester
431 542 642 742 842 942 1042 1142 1242 1442 1642 1842

Wigilia Bożego Narodzenia
431 542 642 742 842 942 1042 1142 1242 1442 1642

Rozkład obowiązujący od 2011-12-01

Legenda:
Z Kurs przez: Boniowice Konary n/ż  Wieszowa Kościół  Wie-
szowa Kościuszki  Wieszowa Poczta  Wieszowa Bytomska n/
ż  Wieszowa Droga do Górnik  Rokitnica Andersa  Rokitnica
Pomorska  Rokitnica Pętla
Y Kurs przez: Kamieniec Szkoła

 20 Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek:Przystanek: Bytom Dworzec PKP

Kierunek: Pyskowice Szpitalna

Dni robocze
344Z 410Z20Y50 520Y 600Y30X 720Y 820Y 920Y 1020Y 1120Y 1220Y

1320Y50Y 1435Y 1520Y 1620Y 1720 1820 1920 2020Y 2120 2220

Dni wolne
344Z 425 525 625 725 810 910 1010 1110 1310 1510 1710 1940 2125

Sylwester
344Z 425 525 625 725 810 910 1010 1110 1310 1510 1710 1940

Wigilia Bożego Narodzenia
344Z 425 525 625 725 810 910 1010 1110 1310 1510 1710

Rozkład obowiązujący od 2011-12-01

Legenda:
Z Kurs przez: Rokitnica Pomorska  Rokitnica Andersa  Wieszo-
wa Droga do Górnik  Wieszowa Bytomska n/ż  Wieszowa Poczta
 Wieszowa Kościuszki  Wieszowa Kościół  Boniowice Konary n/ż
Y Kurs przez: Kamieniec Szkoła  Boniowice Skrzyżowanie
X Kurs przez: Kamieniec Szkoła  Boniowice Skrzyżowanie 
Pyskowice Osiedle

W kolejnych numerach „Przeglądu Pyskowickiego” zostaną opublikowane rozkłady jazdy autobusów linii: 184, 707.
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Po¿yczkiPo¿yczkiPo¿yczkiPo¿yczkiPo¿yczki
pozabankowe bez pozabankowe bez pozabankowe bez pozabankowe bez pozabankowe bez bbbbbikuikuikuikuiku

tel. 695-230-597tel. 695-230-597tel. 695-230-597tel. 695-230-597tel. 695-230-597

Pewna po¿yczka do 5Pewna po¿yczka do 5Pewna po¿yczka do 5Pewna po¿yczka do 5Pewna po¿yczka do 5
tysiêcytysiêcytysiêcytysiêcytysiêcy

tel. 517 015 912tel. 517 015 912tel. 517 015 912tel. 517 015 912tel. 517 015 912

FERIE 2012 - BIBLIOTEKA
FILIA NR 1
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II tydzieñ 06.02 - 10.02.12 r.
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