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InforInforInforInforInformacje burmacje burmacje burmacje burmacje burmistrzamistrzamistrzamistrzamistrza

Urząd Stanu Cywilnego w Pyskowicach prosi pary małżeń-
skie obchodzące w 2017 r. "Złote i Diamentowe Gody"
o zgłaszanie jubileuszu w USC, pokój 109 (parter), Urząd
Miejski w Pyskowicach. Prosimy o przedstawienie dowo-
dów osobistych.

INFORMACJA URZÊDU
STANU CYWILNEGO

W związku z koniecznością zachowania
w okresie rozliczeniowym (kwiecień, maj, czerwiec 2017 r.)

obowiązującego wymiaru czasu pracy

URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
21 kwietnia 2017 r.
BĘDZIE CZYNNY

w godzinach: 7.30 - 15.30

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
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Wydanie książki o życiu i działalności pyskowiczanina
ks. dra Chrząszcza

Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie
hali sportowej

Nauka przez zabawę - zakup tablic interaktywnych

Pracownia artystyczna dla dorosłych i dzieci

Plac zabaw - modernizacja ogrodu przedszkolnego
(Przedszkole nr 3)

"W zdrowym ciele zdrowy duch…" - doposażenie
ogrodu przedszkolnego (Przedszkole nr 5)

Skwer Pyskowice - Flörsheim. Rewitalizacja
placu Poniatowskiego - projekt

Modernizacja chodnika

Zakup i instalacja urządzeń do ćwiczeń plenerowych

Plac zabaw dla dzieci w części Pyskowice -
Południe

Kolorowy plac zabaw dla Przedszkola nr 1

Budowa fragmentu drogi

Street Workout Park dla Pyskowic - budowa parku
z urządzeniami do ćwiczeń i treningów

Budowa nowych miejsc parkingowych

Festyn integracyjny dla seniorów i osób niepełno-
sprawnych

MOKiS przyjazny rodzinie - stworzenie przestrzeni
dla maluchów i rodzin

Pumptrack Pyskowice - budowa zapętlonego
asfaltowego toru rowerowego

Rozegrane Pyskowice - wyposażenie bibliotek
(głównej i filii dla dzieci) w gry planszowe

Częściowe zadaszenie placu zabaw "Nivea"

Zadania zakwalifikowane do głosowania w ramach Pyskowickiego
Budżetu Obywatelskiego 2017*

"Plac dożynkowy"

1. PN

Szacunkowy
koszt realizacji

zadania

Nr
zadania Nazwa zadania

Część
miasta** Lokalizacja

Nie dotyczy

Hala im. H. Wagnera,
ul. Strzelców Bytomskich 1a

Przedszkola nr 2, 3, 4 i 5

Ratusz, ul. Rynek 1

ul. Wojska Polskiego 19

ul. Szopena 9a

Plac Poniatowskiego

ul. Szpitalna
wzdłuż "Placu dożynkowego"

"Plac dożynkowy"

W rejonie ulic: Jaworowa,
Orzechowa, Kasztanowa

ul. Oświęcimska 28

ul. Kwiatowa 4

"Plac dożynkowy"

ul. Traugutta

Ośrodek "Energetyk"
Jezioro Dzierżno Małe

MOKiS, ul. kard. Stefana
Wyszyńskiego 27

"Plac dożynkowy"

Plac Józefa Piłsudskiego 1 i 3

16.000,00 zł

26.000,00 zł

30.000,00 zł

25.000,00 zł

35.000,00 zł

32.400,00 zł

30.000,00 zł

75.000,00 zł

75.000,00 zł

75.000,00 zł

35.000,00 zł

25.000,00 zł

52.000,00 zł

50.000,00 zł

7.000,00 zł

5.000,00 zł

73.800,00 zł

50.000,00 zł

5.000,00 zł

PN

PN

PN

PN

PD

PD

PN

PD

PD

PD

PN

PN

PN

PN

PN

PN

PN

PN

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.
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Kółko przyrodnicze „Tropiciele” z SP 6 Pyskowice
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KS. DR JOHANNES CHRZ¥SZCZ - POS£UGA DUSZPASTERSKA
ORAZ DZIA£ALNOŒÆ SPO£ECZNA I KULTURALNA

      
  

      
      
     
      
       
       
      
    

     
      
     
     


      
        
      
     

      
    
   

     
       
     
      
      
     
      
       
     
      
      
     
       
     
      
     
  

     
   

  
  

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

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO

    
       
     
       
       
     
      
    


        
    
       
      

      
       
        
     
    

     
     
    
      



1212121212 Przegl¹d Pyskowicki  nr 3 (245) Marzec 2017

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

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 3200 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice, ul. Chopina 6, tel. 32 231-32-16

    
            

        
              
        


            
        
             
     

          
            
      


          
        

        
                

   
      

  
      

   
      

   
              

        
                

  
      

   
      

         
           
    

          
            
 

 Sprzedam mieszkanie do remontu 38 m2

2 pokoje + kuchnia + łazienka
Pyskowice, ul. Paderewskiego,

I piętro
tel. kontaktowy 606 280 282tel. kontaktowy 606 280 282tel. kontaktowy 606 280 282tel. kontaktowy 606 280 282tel. kontaktowy 606 280 282

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
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TWÓJ PUPIL -
TWOJA
KUPA!
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(Sklep ogrodniczy PAN NATURALSKI jest przeniesiony
z ulicy Szpitalnej 7 na ulicê WIELOWIEJSK¥ 2)

Pan Naturalski zaprasza do swojej nowej siedzibyPan Naturalski zaprasza do swojej nowej siedzibyPan Naturalski zaprasza do swojej nowej siedzibyPan Naturalski zaprasza do swojej nowej siedzibyPan Naturalski zaprasza do swojej nowej siedziby
przy ul. Wielowiejskiej 2!przy ul. Wielowiejskiej 2!przy ul. Wielowiejskiej 2!przy ul. Wielowiejskiej 2!przy ul. Wielowiejskiej 2!

Nasiona kwiatów
i warzyw
Ziemie i podłoża
ogrodnicze
Nawozy i donice
Środki ochrony roślin

W  o f e rW  o f e rW  o f e rW  o f e rW  o f e r c i e :c i e :c i e :c i e :c i e :
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