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 INFORMACJA INFORMACJA INFORMACJA INFORMACJA INFORMACJA
URZÊDU STURZÊDU STURZÊDU STURZÊDU STURZÊDU STANU CYWILNEGOANU CYWILNEGOANU CYWILNEGOANU CYWILNEGOANU CYWILNEGO

Pani
Jolancie Drozd

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Pyskowicach
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

MAMY
składa

Burmistrz Miasta, Radni Rady Miejskiej,
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego

w Pyskowicach

Wszystkim uczestniczącym w pogrzebie

śp.

Łucji Szpernal
za modlitwę, kondolencje

oraz złożone wieńce i kwiaty

Serdeczne Podziękowania

składa
Córka Jolanta Drozd z Rodziną

WRÓCI£Y DY¯URY RADNYCH
I PRZYJMOWANIE STRON

PRZEZ BURMISTRZA
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NIE MUSISZ CZEKAÆ NA WYMAZOBUS.
BADANIA ZROBISZ W PUNKCIE PRZY SZPITALU W PYSKOWICACH

     
       
    
      
        
     
        
  

  
  

      


      
     
  

     
  

       
     
 

  
      

   
   

  
       

      
      


        
        
   
 

       
     

       
     
      

       
     
      
   

     
    
     
        
    



OŒRODEK POMOCY UZALE¯NIONYM
CZEKA NA NICH PRZY UL. KOŒCIELNEJ

    
    
     
      


     
      
       
       
     
      
    
      



      
    
        
     
       
      
   

      
     
     
    
      
      
      

      
      
   
       
      

      
       
     
      
     
       

    
      
    
     


      
 



Dodatkowe dofinansowanie
z metropoli na modernizacjê
systemu ciep³owniczego

Pyskowic
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"M£ODZI ROBI¥ METROPOLIÊ". GZM SZUKA
DORADCÓW WŒRÓD M£ODYCH

       
      
       
      
       
     
     
     
     

               
         
              
     

            
           
               
              
   

           
           
           

             
               

      
    
      
       
    
    


   
    
     
    
     
    
  

PLACE ZABAW ZNÓW CZYNNE. ALE UWAGA
- Z KORONAWIRUSEM NIE MA ¯ARTÓW

LAPTOPY
DO NAUKI ZDALNEJ

Z DOTACJI MEN
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JU¯ JEST! RAPORT
O STANIE GMINY ZA 2019 R.

        
       
           
          
        
       

           
        
         
       

       
          
             
   

        
       
       

        
        
        

         
        

       
                                                                                                    

SPORTOWE I KULTURALNE
OBIEKTY MOKIS WZNAWIAJ¥

DZIA£ALNOŒÆ
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PLAC PONIATOWSKIEGO W NOWYM BLASKU. DOS£OWNIE

        
           
          
           
             
           
         
           
            
           
           
   

Zbiory Michała Kołodzieja

PYSKOWICKIE FONTANNY

       
        
         
          
         
           
                                        

        
          
         
            
           
   

        
        
        
   

         
         
      

          
        
          
         
        
           
           
          
          
    

           
        
         
            
  

           
          
          

           
        
          
             
   

          
           
  

        
        

          
          
          
          
      

 

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
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HOTELE DLA
OWADÓW I BUDKI

DLA PTAKÓW
W PARKU MIEJSKIM

TÊ¯NIA ZNÓW CZYNNA. ALE UWAGA -
WIRUS WCI¥¯ KR¥¯Y W POWIETRZU

            
          
          
          
             
                                                                                                                     

WIATY ŒMIETNIKOWE -
ESTETYCZNIE

I EKOLOGICZNIE

    
       
      
       
      
    
      
    
     
    
       

     
      
      
         
     
     
      

     
    
    
      
    
    
    
    
   
   
    
                           

II EDYCJA KONKURSU
"PYSKOWICE - EKOLOGIA
WPISANA W ROZWÓJ"

ROZSTRZYGNIÊTA
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NASZE PRZEDSZKOLE I SZKO£A NAGRODZONE
W KONKURSIE POWIATU. BÊD¥ DRZEWA TLENOWE I EKOSP£UCZKI

      
    
      
     
       
     
      
      
      
     

     
      
       
     
      
      
      
     
    

     
      

WYGRANA "CZWÓRKI" W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE "CYBERBEZPIECZEÑSTWO"
      
     
   
    
    
      
     
    
      
    
    

    
      
    
       
     
      
   
     
    
      

      
  

      
        
     
      
      
     
      
       
      
    
    


      
        
    
 

 
    

       
      
        
      
        
   

         
      
      
     
        
       
      
         
      
        
        
        
       
         
         
         
    

     
       
         
    
       

KORONONAUCZANIE        
     
        
      
       
       
     
     
   

      
        
         

        
       
        
        
         
       
      
       
        
      
       
       
     
         
        
       
        
       
    

       
       
       
     
       
        
      
        
       
         
      


    
     

    
      
     
      
        
        
   
       
    
     
       
    
      


     
    

   

       
      
     
     

     
  

      
     
         
      
   
        
       
     
     
    

      
      






1010101010 Przegl¹d Pyskowicki  nr 6 (284) Czerwiec 2020

Wydawca: GMINA PYSKOWICE.
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zwi¹zanych z ochron¹ wizerunku.
Nak³ad 3200 egzemplarzy. Sk³ad i druk: B³êkitne Studio Joanna Wiliñska-Biskup, ul. Chopina 6, tel. 32 231-32-16

WAKACYJNY PROGRAM MIEJSKIEGO OŒRODKA KULTURY I SPORTU
LIPIEC

1.07 Kolorowe Podwórko godz. 17.00 plac zabaw przy ul. Traugutta 67a
4.07 Poznaj panią z sąsiedztwa - wystawa, prezentacja

projektu, Kino Kobiet, warsztaty HERstoryczne godz. 15.00 MOKiS
6.07 Letni Teatr pod Chmurką godz. 17.00 Park Miejski
8.07 Kolorowe Podwórko godz. 17.00 działka przy ul. Malinowej

12.07 Letnie koncerty przy fontannie godz. 18.00 Rynek
13.07 Letni Teatr pod Chmurką godz. 17.00 Park Miejski
15.07 Kolorowe Podwórko godz. 17.00 Ptasie Osiedle - ul. Mickiewicza 90
18.07 Śniadanie na trawie godz. 10.00 plac Józefa Piłsudskiego
20.07 Letni Teatr pod Chmurką godz. 17.00 Park Miejski
22.07 Kolorowe Podwórko godz. 17.00 plac zabaw przy ul. Wieczorka 18
26.07 Letnie koncerty przy fontannie godz. 18.00 Rynek
27.07 Letni Teatr pod Chmurką godz. 17.00 Park Miejski
29.07 Kolorowe Podwórko godz. 17.00 plac zabaw przy ul. Jaworowej

SIERPIEŃ
1.08 Śniadanie na trawie godz. 10.00 plac przy kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
3.08 Kino Plenerowe godz. 20.00 plac dożynkowy
5.08 Kolorowe Podwórko godz. 17.00 plac po dawnej kotłowni (ul. Wojska Polskiego 15)
9.08 Letnie koncerty przy fontannie godz. 18.00 Rynek

10.08 Kino Plenerowe godz. 20.00 plac dożynkowy
12.08 Kolorowe Podwórko godz. 17.00 plac zabaw w Dzierżnie ul. Piaskowa 104
17.08 Kino Plenerowe godz. 20.00 plac dożynkowy
19.08 Kolorowe Podwórko godz. 17.00 boisko przy ul. Orzeszkowej 3
22.08 Śniadanie na trawie godz. 10.00 plac Józefa Piłsudskiego
23.08 Letnie koncerty przy fontannie godz. 18.00 Rynek
24.08 Kino Plenerowe godz. 20.00 plac dożynkowy
26.08 Kolorowe Podwórko godz. 17.00 plac zabaw przy ul. Drzymały 6

WRZESIEŃ
2.09 Kolorowe Podwórko godz. 17.00 boisko przy ul. Wojska Polskiego 25

         

         
        
         
         
           
        
          
           
        
        

 
        

KULTURA W SIECI - PROJEKT
"PYSKOWICKIE LEGENDY I HISTORIE

KU POKRZEPIENIU SERC"         
           
        
           
            
          
        
      

             
       
        
        
         
    

          
          
            
         



PYSKOWICE ODWIEDZI£Y
"S¥SIADKI"
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