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W dniach:

27.04.2018 r. (piątek) w godz. 8.00-13.00 oraz 30.04.2018 r. (po-
niedziałek) w godz. 8.00-14.00 przedstawiciel II Urzędu Skarbo-
wego w Gliwicach będzie przyjmował zeznania podatkowe za
2017 r. w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, pok. 100 (parter-
portiernia).

ZEZNANIA PODATKOWE (PIT)
ZA 2017 ROK

     
          
       
      
      
         
       
       
       
           
         
          
 

"METROPOLITALNY FUNDUSZ
SOLIDARNOŒCI"
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Adam Wójcik - zastępca Burmistrza Pyskowic
na VI sesji Zgromadzenia Metropolii,

zdj.: www.facebook.com/metropoliagzm/
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Ogłoszenie wyników głosowania drugiej edycji
Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego

już 23 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej
www.pyskowice.pl/budzetobywatelski
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OBOWI¥ZEK PRAWID£OWEGO OZNACZANIA NIERUCHOMOŒCI
              

                       
              
        

WYJAZD UCZNIÓW KLAS III
SZKÓ£ PODSTAWOWYCH
NA "ZIELON¥ SZKO£Ê"

W związku z koniecznością zachowania
w okresie rozliczeniowym (kwiecień, maj, czerwiec 2018 r.)

obowiązującego wymiaru czasu pracy

URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
11 i 18 maja 2018 r.

Będzie czynny w godzinach:

7.30 - 15.30

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
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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

 Sprzedam mieszkanie
67 m2

tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658
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AUTOR NAJLEPSZEJ
KSI¥¯KI SPORTOWEJ
OSTATNICH MIESIÊCY
W PYSKOWICACH!

II OGÓLNOPOLSKIE CZYTANIE
SERII JE¯YCJADA

         
         
         
        
         
       
           
          
        
         
        
           
       
       
           
          
         
      
           
        
       
        
         
         
      
         

         
          
         
           
       
          
              
         
        
       

   
      

Uroczyœcie otwieramy sta³¹ ekspozycjê
o Klubie Filmowym "JAŒ".

Kinomianiaków nie mo¿e zabrakn¹æ …
25 maja w godz. 17.00 - 23.00

Szczegó³y w internecie i na plakatach!
Pyskowice jak Hollywood!

W STARYM KINIE … NOC MUZEÓW
W PYSKOWICKIM RATUSZU!
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Asp. szt. Robert Bonk

    
       
        
      
       
     
      
     
         
   
      
       
     
      
      
      
       
      
 

     
   
       
     
     
      
     
     
      
    

     
       
      
     
         
      
    
         
   
      
    
 

     
      
      
        
    
        
    
       
        
        
     
    
     
     
    
         
    

       
   

    
    
      
     
    
     
     
       
    
         
    
     
    


 
      

        
     
     
      
     
   
    
      
        
     
  

HUMANISTYKA (W "KONOPNICKIEJ") ZOBOWI¥ZUJE …HUMANISTYKA (W "KONOPNICKIEJ") ZOBOWI¥ZUJE …HUMANISTYKA (W "KONOPNICKIEJ") ZOBOWI¥ZUJE …HUMANISTYKA (W "KONOPNICKIEJ") ZOBOWI¥ZUJE …HUMANISTYKA (W "KONOPNICKIEJ") ZOBOWI¥ZUJE …

Urząd Stanu Cywilnego w Pyskowicach prosi pary małżeńskie
obchodzące w 2018 r. "Złote i Diamentowe Gody" o zgłaszanie
jubileuszu w USC, pokój 109 (parter), Urząd Miejski w Pyskowi-
cach, ul. Strzelców Bytomskich 3. Prosimy o przedstawienie
dowodów osobistych.

INFORMACJA
URZÊDU STANU CYWILNEGO



88888 Przegl¹d Pyskowicki  nr 4 (258) Kwiecieñ 2018

        
         
       
       
       
     

      
       
      
     
      
     
     
     
     
  

     
  
        
       
       
      
     
       
     
   

  
  
   
   
  
  
     

     
      

     
      

  
    

  
    

    
   


   
   
    
    
     

  
     

 
    

  
    

 
   
   

      
      
     
        
      
    

     
     
 

    
       
    
    

     
     
    
      
       
     
      
     
 

     
        

"PARA BUCH - KO£A W RUCH" - IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS
PLASTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

     
    
    
     
     
     
     
     

       
      

      
     
    
    
    
    

    
 

    
     
       
  

      
       
   
       
     


 
 

 

      
     
      
   
    
       
        
     
      
      
       
     
       
      
       
      
        
      
      
       
      
      
      
      
       
      
      
 

      
      
      
     
     
       
        
       
   

     
       
     
      
  

 

W S£U¯BIE JEJ WYSOKOŒCI - NAUKIW S£U¯BIE JEJ WYSOKOŒCI - NAUKIW S£U¯BIE JEJ WYSOKOŒCI - NAUKIW S£U¯BIE JEJ WYSOKOŒCI - NAUKIW S£U¯BIE JEJ WYSOKOŒCI - NAUKI



99999Kwiecieñ 2018 Przegl¹d Pyskowicki  nr 4 (258)

       
   
     
  
     
   
   
    
  
     
  

    
     
     
  
     
    
     
    
     
      
     

    
Klasy I - III

      
    

     
     

        
  
Klasy IV - VI
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Klasy VII i gimnazjalne

       
   

        
  

    
Miasto reprezentować będą:
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 Maja to dobrze rokująca siatkarka

     
     
      
   

      
     
      


  

     


       
        
      
       
        
      
     
         
      
     
     
     
     

      
     
     

 



1010101010 Przegl¹d Pyskowicki  nr 4 (258) Kwiecieñ 2018

   
        
      
      
     
    
      
     
     

  

      
       


      
      
     
      
     
      
     
      
       
      
  

      
        
     
      
      
     
     
    
    
    
   

   
    
  
  

  

    
    
       
    

    
      
      
         
      
      
     
      
      
      


    
     
    
      
      
  

      
    
       
        

         
       
     
       
      
     
     
      
         
       
       
       
        
       

       
      
       
        
   
       
      
       
      
       
        
     
      
     
     
    

    
      
      
 

  

       
        
       
       
    
     
      

     
     
      
     
    
      
      
      
        
        
      
    
      
     
       
     

OD MAMUTOD MAMUTOD MAMUTOD MAMUTOD MAMUTA PRZEZ ODRÊ DO KUFLIA PRZEZ ODRÊ DO KUFLIA PRZEZ ODRÊ DO KUFLIA PRZEZ ODRÊ DO KUFLIA PRZEZ ODRÊ DO KUFLI
  

     
      
     
  

         
       
        
       
         
       
      
       
   

       
       
     
      
    
      
     
      
     
      
    
       
       
    
       
      
     
      
      
     
     

  

     
      
    
     
     
   

        
       
     
          
      
      
        
      
        
       
       
      


  

    
    
        
      

 
 



1111111111Kwiecieñ 2018 Przegl¹d Pyskowicki  nr 4 (258)

     
   
   
    
   
  
   
  
     


    
     
    
    
    
   
   
   
    
    
   
 

   
        
         
            
          
         
      

          
        
           
          
          
       
          
    

      
           
        

      
   

         
          


        


       
 

MARCIN BROSZMARCIN BROSZMARCIN BROSZMARCIN BROSZMARCIN BROSZ
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KARTA DU¯EJ RODZINY
W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

KARTA DUŻEJ RODZINY
rodzina.gov.pl

STOPSTOPSTOPSTOPSTOP

        
           
    

       
         
        
          
           


  

NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ
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LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
W ZSO IM. JANA PAW£A II

W KAMIEÑCU
og³asza nabór w roku szkolnym

2018/2019

Miejsce zbiórki: Rybaczówka Pławniowice
Termin: godz. 9.00, 2 czerwca 2018 r.

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców lub opiekunów
wraz ze swoimi dziećmi do udziału w Dniu Dziecka organizo-
wanym przez Koło PZW nr 43 Pyskowice.

–  Gry i zabawy dla dzieci
–  Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży
–  Egzamin na kartę wędkarską

ZAWODY SP£AWIKOWE
Z OKAZJI DNIA DZIECKA

  
 

   
   
 

    
    
     
 

   
  
     
   

   
         

       
        

        
    

       
   

         
  

       
       
           
 

        
         
         
      

        
       
  

          
     
       
       


          
     

      
     
      
     
 

NIE DOKARMIAJNIE DOKARMIAJNIE DOKARMIAJNIE DOKARMIAJNIE DOKARMIAJ
GO£ÊBI!GO£ÊBI!GO£ÊBI!GO£ÊBI!GO£ÊBI!
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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

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO
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