
Egzemplarz bezpłatnyMARZEC 2018  Nr 3 (257)

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
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UWAGA!
ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH

Urząd Miejski w Pyskowicach informuje,

że z dniem 1 marca br. zmienia operatora bankowego.

Obsługę bankową budżetu gminy będzie prowadzwił

Bank PKO BP S.A.

W związku z tym od 1 marca obowiązywać będą

nowe numery kont bankowych.
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"DRU¯YN¥ ENERGII"     
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TERMINARZ ZAWODÓW WÊDKARSKICH
KO£A PZW NR 43 PYSKOWICE

        
     



         
      

          
           

Terminarz Zawodów Organizowanych przez Koło PZW nr 43
Pyskowice na 2018 rok

Zawody spławikowe o Mistrzostwo
Koła I Tura

7:00

Zawody spławikowe o Mistrzostwo
Koła II Tura

Zawody Spławikowe Aktyw
Gruntowe Mistrzostwa Koła

Feeder - Grunt
Zawody Spławikowe
z okazji Dnia Dziecka

Zawody Spinningowe
o Mistrzostwo Koła

I Szkółka Wędkarska
II Szkółka Wędkarska
Spławikowe Zawody
o Puchar Burmistrza

III Szkółka Wędkarska
Puchar Drapieżnika

(zawody z łodzi)
Indywidualne Mistrzostwa

Kadetów i Juniorów Rejonu VII
Zawody Seniorów (powyżej 50 lat

- metoda spławik)
Puchar Jesieni (zawody w spławiku)

Zawody Towarzyskie o Puchar
Prezesa (zakończenie sezonu 2018)

Pławniowice Małe

Pławniowice Małe

Pławniowice Małe

Pławniowice Małe

Pławniowice Małe

Pompy

Pompy

Słupsko

Pławniowice Małe
zbiórka w Stanicy

Pławniowice Duże

Pławniowice Duże

Pławniowice Małe

Kanał Gliwice, Łabędy

Kanał Gliwice, Łabędy
Pławniowice Duże

z łodzi, spinningowe

Godzina rozpoczęciaZbiornikNazwa zawodówData

7:00

7:00

7:00

7:00

7:00

7:00

7:00

23.09.2018

8:00

8:00

8:00
8:00

6:00

9:00

5:30

15.09.2018

22.09.2018

29.09.2018

07.10.2018

01.09.2018

05.08.2018

21.07.2018
07.07.2018

02.06.2018

20.05.2018

12.05.2018

29.04.2018

28.04.2018

24.06.2018
lub

30.06.2018
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K O N D O L E N C J E
Zarząd i Pracownicy

Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.
przekazują Rodzinie

wyrazy najszczerszego współczucia i żalu
z powodu śmierci

dr. n. med. Stefana Korasadowicz
długoletniego Ordynatora

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Szpitala w Pyskowicach

K O N D O L E N C J E

Pani Marii Osiewacz
Pielęgniarce Koordynującej

wyrazy najszczerszego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Męża
Składa Zarząd oraz pracownicy

Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o

DZIENNY DOM "SENIOR+"
W PYSKOWICACH
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BRABRABRABRABRAWWWWWO BARTEK!O BARTEK!O BARTEK!O BARTEK!O BARTEK!

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

     
           

       
      
        
     

          
        
      

    
   
 
    
 
 
              
     
        
 
     

Bartłomiej Bodzioch - laureat Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z historii

St. asp. Sebastian Szklarz
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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

KOMUNIKACYJNA REWOLUCJAKOMUNIKACYJNA REWOLUCJAKOMUNIKACYJNA REWOLUCJAKOMUNIKACYJNA REWOLUCJAKOMUNIKACYJNA REWOLUCJA
W METROPOLII TRW METROPOLII TRW METROPOLII TRW METROPOLII TRW METROPOLII TRWWWWWAAAAA

 Sprzedam mieszkanie
67 m2

tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658
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PYSKOWICKI BUD¯ET OBYWATELSKI - G£OSOWANIE JU¯ 3-13 KWIETNIA
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PRZYSZŁYM LICEALISTOM PROPONU-
JEMY:

      
    
     
     
   
    
      
  
   
    
    
   
   
   
   

ORAZ NOWOŚĆ:
    
   
     


    
     
      
    
     
      
     
     
      
   
      
     
    
    
     
     
   
     
    
    
       
  

    
  
     
     
   
   
      
     
   
 

"KONOPNICKA""KONOPNICKA""KONOPNICKA""KONOPNICKA""KONOPNICKA"
ZAPRASZAZAPRASZAZAPRASZAZAPRASZAZAPRASZA

Ciekawa oferta, przyjazna atmosfera,
atrakcyjne miejsce...

         
           
        
        
          
         
        
           
         
         
          
            
           
         
           
        
         
          

     
      
    
     

      
    
     
     
        
     
     
    
     
    
      
    
       
     
    
     
    
      
      
    
    
    
        
    
     
      


     
      
      
        
     
      
        
      
      
      
     

     
 

 

PYSKOWICKIE S£U¯BY URATOWA£Y RANNEGO £ABÊDZIA
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Po lewej Zdzisława Walczyk, malarka z Bytomia, podczas wernisażu swoich prac
w Pyskowicach
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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


