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Zeznania podatkowe (PIT) za 2009 r.
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AKCJA ZIMA I CO DALEJ...AKCJA ZIMA I CO DALEJ...AKCJA ZIMA I CO DALEJ...AKCJA ZIMA I CO DALEJ...AKCJA ZIMA I CO DALEJ...
 

    
      
        
    
       
      
        
     


    
      
   
    
     


    
       
     
    

    
        
    

    
   

      
     
     


     
     
       
     
    
      
    
        
       
       
       
 

     
   

    
    
    
    

     
      


    
    
    
    

    
       
    
     
     
     
      
   

           
           
                
         
         
            
   

            
            
            
            
             
     

              
           
       

   
     
     
       
        
      
        

STULETNIA HISTORIA
PYSKOWICKIEGO

SZPITALA

       
  

     
     
    
      
     
   

   
    
       
     
     
    
     
     
   
       
    
       
     
     
    
       
      
     
      
      
      
     
       
   

     
     
      
    
      
   

 

POSPRZATAJ PO SWOIM PSIE
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Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
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Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% podatku
na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego,

działających na terenie naszego miasta:

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
"Hospicjum w Pyskowicach" KRS 0000231167

Ing Bank Śląski S.A. oddz. Pyskowice nr 84105012851000009070504643

Stowarzyszenie "PYSKOWICKIE NARODZINY" działające na rzecz Oddziału
Położniczo-Ginekologicznego i Noworodkowego Szpitala Powiatowego

w Pyskowicach.
KRS 0000007912

      
     
     
      
    
  

       
  

 

NOWE ULICENOWE ULICENOWE ULICENOWE ULICENOWE ULICE
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9 lutego 2010 na całym świecie już po raz szósty obchodzony był Dzień Bezpiecz-
nego Internetu (DBI).

Œwiêty Walenty w CiochowicachŒwiêty Walenty w CiochowicachŒwiêty Walenty w CiochowicachŒwiêty Walenty w CiochowicachŒwiêty Walenty w Ciochowicach

     
     

       
      
      
      
       
      
     
      
      

       
       
        
     
       
        

    
    

        
  

 

Nie spoczywa na laurach,
lecz zdobywa laury!

WYSTWYSTWYSTWYSTWYSTAAAAAWWWWWAAAAA

      
    
   
    
    
     
     
      
      
    

    
      
 

 

Od lewej: Krystyna Willert,
Irena Komplikowicz -Szczepaniak
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SIATKÓWKA
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TTTTTabela grupy pierwszej I ligiabela grupy pierwszej I ligiabela grupy pierwszej I ligiabela grupy pierwszej I ligiabela grupy pierwszej I ligi

PYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORT

1. KRAKBET KRAKÓW 17 47 15-2-0 92-38

2. BABYLON SIEMIANOWICE ŒL¥SKIE 16 34 11-1-4 85-63

3. INPULS ALPOL SIEMIANOWICE 17 33 11-0-6 86-66

4. REMEDIUM PYSKOWICE 16 32 10-2-4 75-47

5. MARIOSS GAZOWNIK WAWELNO 17 31 10-1-6 69-48

6. MAREX CHORZÓW 17 25 7-4-6 75-67

7. AZS UŒ KATOWICE 16 20 6-2-8 79-62

8. MKF 99 GRAJÓW 16 16 4-4-8 60-66

9. ENERGETYK JAWORZNO 16 13 4-1-11 51-80

10. KS RODAKOWSKI TYCHY 16 7 2-1-13 49-91

11. AZS UP WROC£AW 18 6 2-0-16 58-151

M.Lp. Dru¿yny bramkiz-r-pPkt.

  

PI£KA NO¯NA

         
        

     
      
     
     
      
       

   

    
 
 
   
 
  
   
 
  
 
  
    
 
  
 
   
   
  

  
  
 
 

 
         
        
           
   

         
          
           
       

       
 

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

          
      

         
      
        
          
       
    

         
       
           

        
  

        
             
             
   

         
        
     

        
       

        
         
         
        
          
           

 

WSPOMNIENIA Z FERIIWSPOMNIENIA Z FERIIWSPOMNIENIA Z FERIIWSPOMNIENIA Z FERIIWSPOMNIENIA Z FERII

FERIE ZIMOWE W MIEJSKIMFERIE ZIMOWE W MIEJSKIMFERIE ZIMOWE W MIEJSKIMFERIE ZIMOWE W MIEJSKIMFERIE ZIMOWE W MIEJSKIM
OŒRODKU KULOŒRODKU KULOŒRODKU KULOŒRODKU KULOŒRODKU KULTURTURTURTURTURYYYYY I SPORTU I SPORTU I SPORTU I SPORTU I SPORTU

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

Z DNIA 09 MARCA 2010 R.

OG£OSZENIA OPPOG£OSZENIA OPPOG£OSZENIA OPPOG£OSZENIA OPPOG£OSZENIA OPP

MYCIE OKIEN

795 589 247

Pranie dywanów
i tapicerek

664 466 403

        
    
        
    
   

  
    

        
       
  

        


       
     
    
       
       
     
      
       
       
        
   

       


     
     
     
  

    
    

       
     
   
  
 

  
         

     
       
       
       

Szkoła Podstawowa nr 6 w Pyskowicach zaprasza! W nowym roku szkol-
nym -2010/2011- ruszyć mają klasy: sportowa i z językiem niemieckiej
mniejszości narodowej.

ZAPRASZAMY DO "SZÓSTKI"ZAPRASZAMY DO "SZÓSTKI"ZAPRASZAMY DO "SZÓSTKI"ZAPRASZAMY DO "SZÓSTKI"ZAPRASZAMY DO "SZÓSTKI"
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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 doko-
nywania skrótów, przeredagowañ i zmiany tytu³ów, nie odpowiada za treœæ reklam,
og³oszeñ i listów. Ka¿dy z autorów bierze odpowiedzialnoœæ za prawdziwoœæ infor-
macji podanych w artyku³ach, informacjach i komunikatach.
Nak³ad 3000 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice,
ul. Chopina 6, tel. 032 231-32-16

Wydawca: GMINA PYSKOWICE.
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3,
44-120 Pyskowice,
tel.: (0-32) 332-60-66; fax. (0-32) 332-60-02;
e-mail: gazetapyskowice.pl

    
   
      
     
     
   
    
      
     
   

     
   
     
  

    
    

     
     
   
    
    
     
    
  

   
    
    
    
    

      
    
     
     
    
   
  
    

    
     
    
    

 

BiurBiurBiurBiurBiuro Rachunko Rachunko Rachunko Rachunko Rachunkowe "EWowe "EWowe "EWowe "EWowe "EWA"A"A"A"A"
    
        


ROZLICZENIA ROCZNE OD 15 Z£

"RADOSNA SZKO£A" W PI¥TCE

   
     
  

  
   
  
    
  
   
 
  
  
   
   
  
       
       

      
        

            
     

WWWWWyj¹tkyj¹tkyj¹tkyj¹tkyj¹tkowa lekcja historii...owa lekcja historii...owa lekcja historii...owa lekcja historii...owa lekcja historii...
w Szkw Szkw Szkw Szkw Szkole Pole Pole Pole Pole Podstawowej nr 4 w Pyskodstawowej nr 4 w Pyskodstawowej nr 4 w Pyskodstawowej nr 4 w Pyskodstawowej nr 4 w Pyskowicachowicachowicachowicachowicach

Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów, ich rodziców i wszystkie osoby
zainteresowane na VI. Pyskowickie Targi Edukacyjne, które odbędą się 31
marca o godz. 9.00 w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu. Wstęp wolny!

W programie:
- prelekcja nt. poszukiwanych zawodów oraz sytuacji na rynku pracy
- prezentacja szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gliwickiego

i tarnogórskiego
Szczegółowych informacji udziela Wydział Kultury, Sportu i Spraw Spo-

łecznych - tel. (32) 332-60-77
Organizatorzy: Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice oraz

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu.

VI PYSKOWICKIE TARGI EDUKACYJNE
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KONKURS FILAKONKURS FILAKONKURS FILAKONKURS FILAKONKURS FILATELISTYCZNYTELISTYCZNYTELISTYCZNYTELISTYCZNYTELISTYCZNY
"POLSCY NOBLIŒCI""POLSCY NOBLIŒCI""POLSCY NOBLIŒCI""POLSCY NOBLIŒCI""POLSCY NOBLIŒCI"

           
            
          
            
            
        
        
         
       

OBÓZ SPORTOBÓZ SPORTOBÓZ SPORTOBÓZ SPORTOBÓZ SPORTOWYOWYOWYOWYOWY
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