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CENTRUM LOGISTYCZNE
W PYSKOWICACH - NABORY

AKCJA PIT W DRUGIM URZÊDZIE SKARBOWYM W GLIWICACH
      

      
       
       
      
  

      
    
     
    
    
        
     
       

     
    
      
     
    
     
       
      

       
      

    
      
     
     
    
      
     
      
 

     
      
   

       
        
        
        
        
         
       



   

NOWE SZANOWE SZANOWE SZANOWE SZANOWE SZATYTYTYTYTY
"ST"ST"ST"ST"STANIS£AANIS£AANIS£AANIS£AANIS£AWKA"WKA"WKA"WKA"WKA"

        
      
         
  

       
        
          
       
       
        


INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
URZÊDUURZÊDUURZÊDUURZÊDUURZÊDU

STSTSTSTSTANU CYWILNEGOANU CYWILNEGOANU CYWILNEGOANU CYWILNEGOANU CYWILNEGO

ZEZNANIA PODATKOWE (PIT)
W PYSKOWICACH

       
          
       
     
    
      
    



33333Marzec 2014 Przegl¹d Pyskowicki  nr 3 (209)

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

         
       
       


        
          
       
         
         
          


        
    

      
       
       
     
         
     
   
     
     
     
   
    
    
      
     
    
    
      
     
   
    
      
     
      
      
    
     
          
         
    
      
      
      
     
     
     
       
    
    
     
   
         
      

   
    
     
     
      
      

     
      
      
       
     
     
       
    
     
       
      
       
      
       
     
     
    
     
       
        
      
      
     
    
      
     
      
     
      


     
     
    
     
     

     
     

      
  

      
    
    

     
      
     
        
       
      
      

     
      
     
       
       
    

     
    
      


    
      
     
   

      
      
     
      
   
     
       

   
     
     
     
     
     

        
 

 
  

       
    
         

        
         

  
   
         

      
          

   
   

   

"KLUB AKTYWNYCH RADNYCH" W RADZIE MIEJSKIEJ"KLUB AKTYWNYCH RADNYCH" W RADZIE MIEJSKIEJ"KLUB AKTYWNYCH RADNYCH" W RADZIE MIEJSKIEJ"KLUB AKTYWNYCH RADNYCH" W RADZIE MIEJSKIEJ"KLUB AKTYWNYCH RADNYCH" W RADZIE MIEJSKIEJ



44444 Przegl¹d Pyskowicki  nr 3 (209) Marzec 2014

PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych

"Hospicjum w Pyskowicach"
KRS 0000231167KRS 0000231167KRS 0000231167KRS 0000231167KRS 0000231167

ING Bank Śląski S.A, oddz. Pyskowice
nr 84105012851000009070504643
www.hospicjumpyskowice.pl

"Mam na imię Grzesiu. Mam 10 lat, mieszkam w Pyskowi-
cach. Mój świat jest światem pełnym możliwości. Sam niewiele
mogę, jestem zdany na rodzinę i innych troskliwych, bezintere-
sownych ludzi. Widzę ich wokół siebie, każdy jest niepowta-
rzalną szansą dla mnie na powrót do zdrowia. Dlatego nie boję
się, wierzę, że skoro jest Was tylu będzie dobrze".

Grzesiu pierwsze miesiące życia spędził w szpitalu
walcząc o życie. W wieku 5 miesięcy został przez nas adop-
towany. Choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce cztero-
kończynowe spastyczne oraz padaczkę. Wymaga intensyw-
nej rehabilitacji ruchowej, logopedycznej oraz stymulacji
całego ciała. Jako rodzice adopcyjni nie otrzymujemy pomo-
cy od instytucji państwowych, a rehabilitacja Grzesia jest
bardzo droga.

Przeka¿ 1% podatku Grzesiowi:Przeka¿ 1% podatku Grzesiowi:Przeka¿ 1% podatku Grzesiowi:Przeka¿ 1% podatku Grzesiowi:Przeka¿ 1% podatku Grzesiowi:

KRS 0000037904KRS 0000037904KRS 0000037904KRS 0000037904KRS 0000037904
dopisek 4542 Bednardopisek 4542 Bednardopisek 4542 Bednardopisek 4542 Bednardopisek 4542 Bednarek Grzegorzek Grzegorzek Grzegorzek Grzegorzek Grzegorz

1% PODATKU DLA GRZESIA BEDNARKA

       
         
    

      

      
         

        
     
       
       
         
     
  

KRS: 0000007912KRS: 0000007912KRS: 0000007912KRS: 0000007912KRS: 0000007912

PRZEKA¯ DOMINICEPRZEKA¯ DOMINICEPRZEKA¯ DOMINICEPRZEKA¯ DOMINICEPRZEKA¯ DOMINICE
1% PODA1% PODA1% PODA1% PODA1% PODATKUTKUTKUTKUTKU

STSTSTSTSTOWOWOWOWOWARZYSZENIEARZYSZENIEARZYSZENIEARZYSZENIEARZYSZENIE
"PYSKOWICKIE NARODZINY""PYSKOWICKIE NARODZINY""PYSKOWICKIE NARODZINY""PYSKOWICKIE NARODZINY""PYSKOWICKIE NARODZINY"

   
   

    
      

     
        

     
  

    
     

 
    

   


       
     

 

        
        
          
         

         
             
          
          
        
    

          
          
         
        
        
         
        
          
         
          
        
       

        
       
           
     

          
       

           
  

 
  

    
  

     

SKUTKI ZMIAN
DEMOGRAFICZNYCH
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SZKO£A PODSTAWOWA
Klasy 0 - III
    

      


    
     
 

    
      

Klasy IV - VI
    

    
 

    
     
 

     
    


    
    

    


   
   
     
   
 
   
     

   
 

   
   

   
 

   
 

  
 

   
 

  
   

  
    

     
     

  
  

  
   
    
  

   
    
   
   
   
    
     
 

 

        
        
               
            
        

PROJEKT UNIJNY W OHP

Kurs spawacza pod nadzorem instruktora

       
        
     
       
       
          
      
       
         
          
          
        
         
      

        
     

       
         
       
       

 
        

   

       

   

  
  

   

Pieczęć sklepu
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Pszczólki w świecie fotografii

     
      
      
     
      
      
      
     
      
     
     
      
    
     
  

 
    

 

"SKUP KULTURY"
W PYSKOWICACH
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Laureaci konkursu
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
W DNIACH 20 MARCA - 3 KWIETNIA

ORGANIZUJE

ZBIÓRKĘ ELEKTROŚMIECI
ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI OGÓLNOPOLSKIEJ

KAMPANII EKOLOGICZNEJ.
Pozbądźmy się zużytego sprzętu AGD,
który zalega nasze pawlacze, komórki,

piwnice i strychy!
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Rekord Bielsko-Bia³a 17 42 14 0 3 67:32 35

Pogoñ '04 Szczecin 17 40 13 1 3 65:41 24

FT Gatta Active
Zduñska Wola

17 36 12 0 5 58:43 15

Wis³a Krakbet Kraków 17 33 10 3 4 88:49 39

Clearex Chorzów 17 24 7 3 7 53:60 -7

GAF Jasna Gliwice 17 23 7 2 8 58:62 -4

AZS Uniwersytet
Gdañski Gdañsk

17 22 6 4 7 44:48 -4

Euromaster Chrobry
G³ogów

17 20 5 5 7 49:52 -3

Red Devils FC Chojnice 17 20 5 5 7 52:58 -6

Remedium Pyskowice 17 16 4 4 9 39:53 -14

AZS Uniwersytet
Œl¹ski Katowice

17 9 2 3 12 37:80 -43

GKS Tychy 17 6 2 0 15 51:83 -32

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



1010101010 Przegl¹d Pyskowicki  nr 3 (209) Marzec 2014

   
      
   
   
      
      
   
    
     
      
        
       
    


    
     
     
       
    
     
      
        
        
        
   
   
    
     
   
  

  
    

     
    


        
     

         
     

          
  

        
      

         
 

    

    

        
  

    

    

         
 

    

    

         
 

    
    
        

 
    

    



        
      

 

    
     
     


       
       

       
      

 

    
     
     

       
      

       
      

       
      

       
      

 

    
     
     


         
       


         
       


         
       


        
      

 

    
     
    


       
      

        
      

        
      

        
      

        
      

        
       

        
       

        
       

        
      

        
       

     
      
     
     

   
       
      
 

    
      

     
      
      
   

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

BEZP£ATNE
ZAJÊCIA

WSPINACZKOWE

DODATEK
ENERGETYCZNY

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA

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
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T³umaczenie dokumentów oraz asysta w urzêdach

Kursy jêzykowe:
- dzieci od 6 lat

- doroœli 30+, zajêcia w soboty
- przygotowanie do matury i innych egzaminów

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

www.angielski.pyskowice.biz

GREEN ENGLISH
T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO
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