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Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
"Hospicjum w Pyskowicach"
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1% PODATKU DLA GRZESIA BEDNARKA
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NIEBEZPIECZNE DRZEWA

KRS: 0000007912KRS: 0000007912KRS: 0000007912KRS: 0000007912KRS: 0000007912
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GABINETGABINETGABINETGABINETGABINET
REHABILITREHABILITREHABILITREHABILITREHABILITACJI LECZNICZEJACJI LECZNICZEJACJI LECZNICZEJACJI LECZNICZEJACJI LECZNICZEJ

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498
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WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

RUSZA AKCJA ELEKTORNICZNEGO
ZNAKOWANIA PSÓW

(CZIPOWANIA)
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PYSKOWICKI SPORT

 

PI£KA NO¯NA
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M.Lp. Nazwa BramkiP.R.Z.Pkt.

73-37
75-52
61-44
94-52
67-64
58-64
56-60
58-60
50-58
42-60
42-88
56-93

Rekord Bielsko-Bia³a
Pogoñ 04 Szczecin
Gatta Zduñska Wola
Wis³a Krakbet Kraków
GAF-Jasna Gliwice
Clearex Chorzów
AZS UG Gdañsk
Red Devils Chojnice
Euromaster G³ogów
Remedium Pyskowice
AZS UŒ Katowice
GKS Tychy

4
4
5
4
8
8
8
8
8
11
13
16

0
2
1
3
2
3
4
5
6
4
4
0

15
13
13
12
9
8
7
6
5
4
2
3

45
41
40
39
29
27
25
23
21
16
10
9

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

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

41-20
32-17
35-24
36-26
35-31
33-32
29-35
24-25
30-38
27-28
34-33
35-33
31-39
23-39
25-38
25-37

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

2
1
6
2
6
6
7
7
9
9
5
10
8
10
11
10

5
9
2
9
5
6
5
5
2
3
9
2
7
5
5
7

12
9
11
8
8
7
7
7
8
7
5
7
4
4
3
2

41
36
35
33
29
27
26
26
26
24
24
23
19
17
14
13

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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PYSKOWICZANKA W BRUKSELI

Julia przed Pałacem Królewskim w Brukseli. Teraz monarchą jest król Filip
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TABLICZKI Z NAZW¥ ULICY I NUMEREM
PORZ¥DKOWYM BUDYNKU

       
       

           
           
        
       
      
            
            
            
             
        
        
            
        
        
          
         
       

EKOLOGIA WA¯NA RZECZ!
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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
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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
T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO

WITAJ WIOSNO!!!

Pyskowice, ul. Szpitalna 7, tel. (32) 233-97-29

W KWIETNIU
NIEDROGO
 nasiona kwiatów i warzyw
 cebulki kwiatów i pnącza róż
 krzewy ozdobne i owocowe


