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POLSKA BIEGA
- PYSKOWICKI BIEG WIOSNY 2013

NIEZWYKŁE SPOTKANIE
W TYGODNIU BIBLIOTEK
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Trener Marcin Waniczek może być zadowolony
z postawy swoich piłkarzy w pierwszym sezonie w ekstraklasie

M.Lp. Nazwa BramkiP.R.Z.Pkt.
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57-31
48-31
35-28
37-37
34-22
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26-27
31-49
30-43
27-54
20-56
12-63

 Concordia Knurów
 Górnik II Zabrze
 Orze³ Nak³o Œl¹skie
 Orze³ Miedary
 Fortuna Gliwice
 Czarni Pyskowice
 Tempo Paniówki
 Gwarek Zabrze
 Silesia Miechowice
 Sokó³ Orzech
 £TS £abêdy
 MKS Zabrze-Koñczyce
 KS 94 Rachowice
 MOSiR Sparta Zabrze
 Polonia II Bytom
 Tarnowiczanka Tarnowskie Góry
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Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej MOKiS-u Pyskowice
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WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498
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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
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