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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
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CHODNIK PRZY CZECHOWICKIEJ
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NOWE WIATY AUTOBUSOWE
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PRZY CMENTARZU
KOMUNALNYM

POJAWI£Y SIÊ LATARNIE
     

      
    
       
        
      
      
      
    



ZU¯YTE RÊKAWICZKI
I MASECZKI - TYLKO

DO KOSZA!
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POKOLORUJMY RAZEM Z DZIEÆMI ... PYSKOWICE!
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PRZEDSZKOLAKI NIE LENIUCHUJ¥, W CZASIE ZAJÊÆ ZDALNYCH
W POCIE CZO£A PRACUJ¥
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PYSKOWICE DZIÊKUJ¥.
MALI ARTYŒCI BIJ¥ BRAWO

DU¯YM BOHATEROM

        
         
          
       
        
           
       
       
       
       
  

       
          

 
  

       
          
      
       

JULIA WIELKAJULIA WIELKAJULIA WIELKAJULIA WIELKAJULIA WIELKA

     
        
         
        
          
          

        
       
   

       
          
    

 
   

  
 

Drogie Dzieci, szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Nadchodzi Dzieñ Dziecka, inny ni¿ zwykle.
Dlatego przybywamy do Was z najlepszymi ¿yczeniami,
pyskowick¹ kolorowank¹ oraz zaproszeniem
do wspólnej internetowej zabawy.
Mo¿ecie do³¹czyæ do nas - na naszym „Placu Zabaw”
znajdziecie sporo pomys³ów do zabawy. Ci¹gle nowe
bêd¹ siê pojawiaæ jeszcze do lipca!

¯yczymy Wam piêknego Dnia Dziecka!

Animatorki projektu „Aktywne Pyskowice”

PLAC ZABAW
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MASECZKA
DLA MIESZKAÑCA

  
   
   
     
    
      
    
     
     
      
     
  

     
      
       
     
   
    
  
   
        
     

PYSKOWICZANIE POKAZALI, ¯E W IZOLACJI MO¯NA BYÆ … RAZEM!
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PROJEKT „AKTYWNE PYSKOWICE”

DZIÊKUJEMY ZA WASZ¥ AKTYWNOŒÆ!!!
   

     

Grupa mieszkańców naszego miasta szyje maski
bawełniane dla pyskowiczan oraz na potrzeby
lokalnych instytucji. Będziemy wspierać projekt

poprzez zakup potrzebnych materiałów.

Szyjemy maseczki dla Pyskowic

Zielony Zagonek

Zorganizujemy warsztaty majsterkowicza
dla lokalnej społeczności z budowy
drewnianych kwietników. Wykonane

kwietniki będą wykorzystane
przy wykonywaniu nasadzeń

roślinności przy placu Żwirki i Wigury.

Stworzymy szlak mamutów
na wzór wrocławskich krasnali.
Mamuty zostaną umieszczone

w przestrzeni publicznej,
a otwarcie szlaku - jeśli będzie

możliwość - odbędzie się
w formie pikniku.

Szlakiem mamutów

Stworzymy internetową bazę
materiałów pomagających w edukacji

oraz przekażemy Wam inspiracje
na różnorodne zabawy

i propozycje na rodzinne
spędzanie czasu wolnego.

Plac Zabaw w Chmurze

      
     


