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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

   
    
   

   
     
    

    
 

     
   

      
    
  
  
  
     
       
       

I GRAND PRIX PYSKOWIC W TENISIE STO£OWYMI GRAND PRIX PYSKOWIC W TENISIE STO£OWYMI GRAND PRIX PYSKOWIC W TENISIE STO£OWYMI GRAND PRIX PYSKOWIC W TENISIE STO£OWYMI GRAND PRIX PYSKOWIC W TENISIE STO£OWYM
POD PPOD PPOD PPOD PPOD PAAAAATRONATRONATRONATRONATRONATEM BURMISTRZA MIASTTEM BURMISTRZA MIASTTEM BURMISTRZA MIASTTEM BURMISTRZA MIASTTEM BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICEA PYSKOWICEA PYSKOWICEA PYSKOWICEA PYSKOWICE

       
      
     
   
     

   
   
  
    

   


     
      

 
      
       

   
  

M.Lp. Nazwa BramkiP.R.Z.Pkt.
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11-6
12-9
14-7
9-7
7-12
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8-10
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13-16
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6-10
9-14

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

  
   
     
   
   
   
  

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

   
   
   
  
 
 
    
 
            
 
 
 
  
  
         
           
       
           
       
        
           
        
         
         
         
        
         
    

       
            
          
           
           
           
       
     

            
    

 

"NARODOWE CZYTANIE" - PYSKOWICE
CZYTA£Y DZIE£A ALEKSANDRA FREDRY

Chór Gospel Przebudzenie za-
prasza wszystkich dorosłych umie-
jących śpiewać w wieku powyżej
20 lat na przesłuchanie, które od-
będzie się 10 października o godz.
18.00 w sali widowiskowej MOKiS,
ul. Wyszyńskiego 27. Dyrektorzy:
s. Barbara Mroziak i Adam Wójcik

Miejski Ośrodek Kultury i Spor-
tu zaprasza dzieci i młodzież na za-
jęcia Amatorskiego Ruchu Arty-
stycznego w sezonie 2013/2014.
Zajęcia: taneczne, wokalne, pla-
styczne, teatralne, modelarskie
wokalno-taneczne. Zajęcia dla do-
rosłych: aerobic, gospel. Szczegó-
łowe informacje w sekretariacie
MOKiS, tel. 32 233 25 34,
www.mokis.pyskowice.org

Serdecznie zapraszamy na
III Olimpiadę Lekkoatletyczną
z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych, któ-
ra odbędzie się 27 września o godz.
9.00 na Stadionie Sportowym w Py-
skowicach, przy ul. Sikorskiego 79.
Organizatorzy: Rada Miejska, Bur-
mistrz Miasta Pyskowice, Miejski
Ośrodek Kultury i Sportu, PPUH
“FretPol” Alfred Podolak
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lek. med. Dorota Zarańska
Specjalista Kardiolog, Specjalista Chorób

Wewnętrznych.

Usługi z zakresu kardiologii
- EKG, Holter EKG,  Holter ciśnieniowy,

badanie Echo Serca,  konsultacje.

Gabinet czynny od września
w każdą środę od 16.00

w budynku "starego szpitala"
przy ul. Szpitalnej 2 w Pyskowicach,

pokój nr 2, parter.

Rejestracja telefoniczna:
605 295 853.

NOWNOWNOWNOWNOWO OTWO OTWO OTWO OTWO OTWARTYARTYARTYARTYARTY
GABINETGABINETGABINETGABINETGABINET
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