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Drugi z lewej Rafał Piekielniak
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„NOWA JAKOŒÆ
EDUKACJI

W PYSKOWICACH”

DZIECI Z SP4 BEZPIECZNE
NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336

Portrety w środku parku wzbudzały zainteresowanie pyskowiczan
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PYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORPYSKOWICKI SPORTTTTT

 

M.Lp. Nazwa BramkiP.R.Z.Pkt.

34-16
24-18
21-11
29-22
28-24
29-26
22-18
22-23
28-27
28-24
24-30
30-32
24-35
21-27
23-32
13-35

Fortuna Gliwice
£KS £agiewniki (Bytom)
Sokó³ Orzech
KS 94 Rachowice
Orze³ Nak³o Œl¹skie
Orze³ Mokre (Miko³ów)
Tempo Paniówki
£TS £abêdy (Gliwice)
Silesia Miechowice (Bytom)
Wilki Wilcza
Odra Miasteczko Œl¹skie
Unia Œwierklaniec
Czarni Pyskowice
Têcza Wielowieœ
Gwarek Zabrze
Orze³ Miedary

2
4
1
2
5
5
4
7
5
7
6
6
8
9
7
9

3
2
8
7
3
3
5
2
5
2
4
5
2
3
7
5

10
9
6
6
7
7
6
6
5
6
5
4
5
3
1
1

33
29
26
25
24
24
23
20
20
20
19
17
17
12
10
8

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Lp. Nazwa BramkiP.R.

AZS Uniwersytet Gdañski Gdañsk 7 16 19:15
Rekord Bielsko-Bia³a 7 15 30:18
FT Gatta Active Zduñska Wola 7 15 18:17
Pogoñ '04 Szczecin 7 13 23:17
Wis³a Krakbet Kraków 7 11 33:20
GAF Jasna Gliwice 7 10 24:26
Clearex Chorzów 7 10 17:21
Euromaster Chrobry G³ogów 7 9 22:17
Remedium Pyskowice 7 7 18:25
AZS Uniwersytet Œl¹ski Katowice 7 5 15:22
Red Devils FC Chojnice 7 4 12:17
GKS Tychy 7 3 22:38

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FUTSAL
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Zaproœ Œwiêtego Miko³aja!
Oferta skierowana do osób prywatnych,

przedszkoli, szkó³, œwietlic.
Dzwoñ ju¿ dziœ, aby zarezerwowaæ

termin na 6 lub 24 grudnia 2013 r.
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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

GREEN ENGLISH
T³umacze przysiêgli

ANGIELSKI - NIEMIECKI


