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APEL – NIE NISZCZMY
FONTANNY!
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LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W OKRESIE 2016/2017
   

PROFILAKTYKA WYPOCZYNKU
WODNO-PLA¯OWEGO
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Pracownicy, zakres obowiązków
i kontakt:

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska - Referat

Komunalny i Ochrony Środowiska
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Dawid, zdybywca recytatorskiego
Grand Prix
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Tomek Starosciak i Dominik Lebiedzinski
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MKSR Pyskowice

KSS Gumisie Pyskowice
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CYFROWOBEZPIECZNI - BEZPIECZNA SZKO£A CYFROWA
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ROK Z TEATRZYKIEM "PIK POK"
   
     
    
    
   
   
    
     
     
   
   
     
    
   

      
    
     
   
   
   
     
   
     
   
      
    
     
 

  
    
    
   
    
     
    
   
    
    
    
   

   
      
    

    
    
    
    
   
   
    
   
     
   
   
    
  

 
  

   
          
   
    
       
      
     
     
    
       

DZIA£ALNOŒÆ WYSTAWIENNICZA W RATUSZU
       
     
     
     
     
       
     
    
     
    

        
    
       
     
    
      
      
       
    
    
  

 

FESTYN PFESTYN PFESTYN PFESTYN PFESTYN PARAFIALNYARAFIALNYARAFIALNYARAFIALNYARAFIALNY
1-2 LIPCA 2017 R.1-2 LIPCA 2017 R.1-2 LIPCA 2017 R.1-2 LIPCA 2017 R.1-2 LIPCA 2017 R.

Plac przy kPlac przy kPlac przy kPlac przy kPlac przy koœciele pw. Matki Boskiej Nieustajacej Pomocyoœciele pw. Matki Boskiej Nieustajacej Pomocyoœciele pw. Matki Boskiej Nieustajacej Pomocyoœciele pw. Matki Boskiej Nieustajacej Pomocyoœciele pw. Matki Boskiej Nieustajacej Pomocy

SOBOTSOBOTSOBOTSOBOTSOBOTA 1 lipcaA 1 lipcaA 1 lipcaA 1 lipcaA 1 lipca

16.00 Wystêpy zespo³ów dzia³aj¹cych
przy MOKiS, gry i zabawy,
animacje i konkursy dla dzieci
z nagrodami,
darmowe dmuchañce

19.00 Zabawa taneczna z zespo³em

Podczas Festynu
bêdzie mo¿na

nabyæ CEGIE£KI!

NIEDZIELA 2 lipcaNIEDZIELA 2 lipcaNIEDZIELA 2 lipcaNIEDZIELA 2 lipcaNIEDZIELA 2 lipca

16.00 Atrakcje dla najm³odszych,
16.30 Gramy po œl¹sku

- wystêpy œl¹skich artystów.
Prowadzenie: Anna W³odarczyk
i Arkadiusz Wieczorek

22.00 Zakoñczenie festynu

Organizatorzy: Parafia Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy, Samorz¹d Pyskowic, Miejski Oœrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach

PrPrPrPrProgram:ogram:ogram:ogram:ogram:



1414141414 Przegl¹d Pyskowicki  nr 6 (248) Czerwiec 2017

Wydawca: GMINA PYSKOWICE.
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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

Kredyty
 Pomoc w obniżeniu rat.

Tel 731 255 504

Krawcową do dopasowań
sukien ślubnych oraz pomoc

krawcowej - zatrudnię
w Gliwicach.

Tel: 600 351 008

DAM PRACĘ
Poszukiwana jest Pani do sprzątania

od poniedziałku do piątku
1,5/2 godziny dziennie

Tel. 601 799 959

  
   
    


     
     
   
     
      
      
         
     
     
        
      
      
     
           
     
    

  
    
    
   
  

     
    
     
      
      
        
        

PROJEKY PLANÓW ZAGOSPODAROWPROJEKY PLANÓW ZAGOSPODAROWPROJEKY PLANÓW ZAGOSPODAROWPROJEKY PLANÓW ZAGOSPODAROWPROJEKY PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOANIA PRZESTRZENNEGOANIA PRZESTRZENNEGOANIA PRZESTRZENNEGOANIA PRZESTRZENNEGO
     
     
        
     
      
        
       
      
  

  
   
    
     
 

    
    
     
        
      
        
       
     
     
        
     
      
        
       
      
  

 
 

      
     
     
    
      
   
   
   
    

"KWIATKI
ZE SZKOLNEJ
RABATKI…"

        
      
       
      
    
      
     
     
      

  
   
    
   
  
    
  
   
  
 
  
   
  
  
  
 

 

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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