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     Ogródek Zyta i Jan Kapek

Balkon Krystyna Wierzbicka

Balkon Zyta i Jan Kapek
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CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498



55555PaŸdziernik 2012 Przegl¹d Pyskowicki  nr 10 (192)

          
 

            
           
          
           
             
    

KOLKOLKOLKOLKOLONIA LETNIA W ZAKOPONIA LETNIA W ZAKOPONIA LETNIA W ZAKOPONIA LETNIA W ZAKOPONIA LETNIA W ZAKOPANEMANEMANEMANEMANEM

   
        

          
         
           
        
          
          
  

           
             
         

         
         
          
           

          
         
          
        

      


 

              
          
         

         
        
          
          
        
         
          

        
          
       

       
         
         

       
 

 

DZIECIÊCE WARSZTATY LETNIE

   
   

    
      

     
      

      
  

    


     
   



       
        
       
         
 

    
      
     
       
       
      
  
       
        
       

      
       
       
     
  
        
      
       
 
      
         
  
        
 
       
     
  
      
     
   
       
   
        

         
         

  

PODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWPODZIÊKOWANIEANIEANIEANIEANIE



66666 Przegl¹d Pyskowicki  nr 10 (192) PaŸdziernik 2012

         
     
           
         
           
   

        
       
         
          
          
          
         
    

           
          
         
       
        
         
       
           
          
           
            
   

          
          
         
        
           
             
          
           
          
           
         
          
            
         
         
           
      
          

          
         
        
        
         
         
           
        
            
           
        
       
          
 

       
           
           
            
          
          
          
           
   

        
         
      

 

PYSKOWICE DLA KUBYPYSKOWICE DLA KUBYPYSKOWICE DLA KUBYPYSKOWICE DLA KUBYPYSKOWICE DLA KUBY

   
      
   
    
  

      
 

     
   
    
 

    
    
    


       
   

     
    

"PRO P"PRO P"PRO P"PRO P"PRO PAAAAATRIA"TRIA"TRIA"TRIA"TRIA"
      

    
  

    
  
  

    
   
   
   
     


   
   
 

Kuba i jego mama oraz goście
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Pogotowie komputerowe
PC POMOC
798-867-888

(cały tydzień od 8-21)
www.pcpomoc.com
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WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

GABINET STOMATOLOGICZNY
Z¥BEK

ul. Rynek 8/1, 44-120 Pyskowice
tel. kom. 531-330-770
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Concordia Knurów
Górnik II Zabrze
Orze³ Nak³o Œl¹skie
Fortuna Gliwice
Tempo Paniówki
Czarni Pyskowice
Orze³ Miedary
£TS £abêdy (Gliwice)
Gwarek Zabrze
Silesia Miechowice (Bytom)
Sokó³ Orzech
MKS Zabrze-Koñczyce
MOSiR Sparta Zabrze
KS 94 Rachowice
Tarnowiczanka Stare Tarnowice
(Tarnowskie Góry)
Polonia II Bytom
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Red Devils Chojnice
Clearex Chorzów
Pogoñ 04 Szczecin
Gatta Zduñska Wola
Rekord Bielsko-Bia³a
Wis³a Krakbet Kraków
AZS UŒ Katowice
Marwit Toruñ
GKS Tychy
Remedium Pyskowice
Gwiazda Ruda Œl¹ska
AZS UG Gdañsk
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W imieniu Samorządu Pyskowic, współorganizatora obchodów 73.
rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego serdecznie
dziękuję Zakładowi Mechanicznemu "Bumar" Łabędy w Gliwicach
za udostępnienie i wystawienie czołgu podczas uroczystości,
który stał się niewątpliwą atrakcją obchodów. Wacław Kęska -
Burmistrz Pyskowic.
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