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WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336

MYJNIA RĘCZNA:
pranie dywanów i tapicerek,

ul. Armii Krajowej 29a,
Pyskowice, 783 209 888

   

        
         
          
        
           
          
          

        
        
          
           
          
         
          
        
         

          
         
       
         
      

LEGENDARNE WYDARZENIE

Rada Miejska i Burmistrz Miasta Pyskowice
zapraszaj¹ na:

Wakacje 2010
WYCIECZKI JEDNODNIOWE:
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Tabela zabrzañskiej grupy A

PYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORT

Pyskowickie dwójki i trójki na Turnieju Kinder Plus Sport
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77-30
77-31
76-45
66-45
52-41
61-54
65-53
46-57
38-34
43-51
39-69
46-66
39-58
29-60
36-65
39-70

 Zaborze Zabrze
 KS 94 Rachowice
 Gwiazda Chudów
 Orze³ Stanica
 Czarni Pyskowice
 Ruch Koz³ów
 Wilki Wilcza
 Soœnica Gliwice
 Zamkowiec Toszek
 Spo³em Zabrze
 Sokó³ £any Wielkie
 LKS 35 Giera³towice
 M³odoœæ Rudno
 Piast Paw³ów (Zabrze)
 Gazobudowa II Zabrze
 Naprzód ¯ernica

4
5
5
8
8
9
11
11
13
13
17
14
14
18
16
19

5
5
6
2
4
3
3
6
4
7
1
7
7
2
5
1

19
17
16
17
15
15
14
10
10
8
10
7
7
8
6
6

62
56
54
53
49
48
45
36
34
31
31
28
28
26
23
19

28
27
27
27
27
27
28
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28
28
28
28
28
27
26
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5
6
7
8
9
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14
15
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ZARZ¥DZENIE BURMISTRZA
Burmistrz Miasta Pyskowice
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OG£OSZENIE
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 18 maja 2010 r.
      

     
     
    
       
  

    
     
   
  

      
     


     
    

    
    
      
       
        
 

    
     
     
       


      
    
     
    
     
     
     
      
       
    
   

Maturzystka zaopiekuje siê
dzieckiem w okresie wakacji

889 020 841

MYJÊ OKNA
-DOBRA CENA!!!

795 589 247
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NOWINOWINOWINOWINOWI
PYSKOWICZANIEPYSKOWICZANIEPYSKOWICZANIEPYSKOWICZANIEPYSKOWICZANIE

Adam Sobolewski
syn Aleksandry i Micha³a

ur. 8.VI.2010 r.
3660 g 56 cm

Julia Olena Byrczak Godula
córka Kamili i Marka

ur. 25.V.2010 r.
4050 g 57cm

Marcin Kusz
syn Katarzyny i Roberta

ur. 5.VI.2010 r.
3850 g 54 cm

Maksym Ziobrowski
syn Justyny i Marka

ur. 26.V.2010 r.
3260 g 52 cm

Oliwia WoŸny
córka Eweliny i Marcina

ur. 28.V.2010 r.
3870 g 53 cm

Dominik Meka
syn Agnieszki i Krystiana

ur. 20.05.2010 r.
4130 g, 57 cm

foto Piotr Klubiñski
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Tomasz Nadarzewski
syn Anety i Paw³a
ur. 7.VI.2010 r.
3160 g 54 cm

Samuel Miêd³a
syn Sylwi i Paw³a
ur. 14.V.2010 r.
3420 g 57cm




