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Święto Niepodległości w Pyskowicach
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ORLIK PRZY SP 6ORLIK PRZY SP 6ORLIK PRZY SP 6ORLIK PRZY SP 6ORLIK PRZY SP 6

Budowa kompleksu boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4
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Pogotowie komputerowe
PC POMOC
798-867-888

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

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

ZIMOWEZIMOWEZIMOWEZIMOWEZIMOWE
OBOWI¥ZKIOBOWI¥ZKIOBOWI¥ZKIOBOWI¥ZKIOBOWI¥ZKI    
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WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336
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Szkoła Podstawowa nr 6 w Pyskowicach wyróżniona
w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych "Polska
dla wszystkich"!

"SZÓSTKA""SZÓSTKA""SZÓSTKA""SZÓSTKA""SZÓSTKA"
NA RZECZ TOLERANCJINA RZECZ TOLERANCJINA RZECZ TOLERANCJINA RZECZ TOLERANCJINA RZECZ TOLERANCJI

SKLEP "GROSIK"SKLEP "GROSIK"SKLEP "GROSIK"SKLEP "GROSIK"SKLEP "GROSIK"
w Pyskowicach, ul. Wojska Polskiego 9/1
oferuje szeroki wybór zabawek, art. AGD

oraz art. zoologicznych (karmy, akcesoria itp.).
Zapraszamy od pn.-pt. w godz. 10.00-17.00,

 sb. w godz. 9.00-13.00.

      
        
        


    
       
     
      
       

             
         
           
         
         
      
  

       
          

           
           
             
        
         
         
        
        
           
         
          
   

        
          
        
         


        
  

   
   
     
   
     
       

       
  

        


         
   
     

   
    

   

KLUB MOTOCYKLOWY "S¥SIEDZI"

          
            
       
         
          
     

ZMIANA ROZK£ADU JAZDY
LINII 677
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PRZEBUDOWA UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH

RATUSZ W REMONCIE

MAMAMAMAMAGICZNEGICZNEGICZNEGICZNEGICZNE
MIEJSCE…MIEJSCE…MIEJSCE…MIEJSCE…MIEJSCE…
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ZAPROSZENIE
NA TURNIEJ

S£U¯B MUNDUROWYCH

Oferuję do wynajęcia mieszkanie 2-po-
kojowe w Gliwicach, ul. Waryńskiego,
50 m2 + piwnica. Blok ocieplony, w blo-
ku CO, kablówka, internet. W miesz-
kaniu przestronna kuchnia, podłogi
z kafelek i parkiet w pokojach, miesz-
kanie z umeblowaniem. Położony
w dogodnej lokalizacji niedaleko stre-
fy ekonomicznej i wygodny dojazd do
autostrad A1/A4, okolica spokojna,
blisko lasu łabędzkiego i śluzy na ka-
nale gliwickim.

Kontakt:  609-891-414Kontakt:  609-891-414Kontakt:  609-891-414Kontakt:  609-891-414Kontakt:  609-891-414
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PI£KA NO¯NA

       
        
          
         
          
 

          
        
           
           
         
          
          
            
       

     
        
       
       
        

     

PYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORTPYSKOWICKI SPORT

FUTSAL

        
         
      

       
            
           
        
         
         
           
        
        
    

       
       
     

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

41-14
45-13
30-18
34-22
33-26
28-21
29-11
28-20
24-31
23-18
25-27
27-35
23-38
19-37
11-40
6-55

Concordia Knurów
Górnik II Zabrze
Fortuna Gliwice
Orze³ Miedary
Orze³ Nak³o Œl¹skie
Czarni Pyskowice
Tempo Paniówki
Gwarek Zabrze
Sokó³ Orzech
£TS £abêdy (Gliwice)
Silesia Miechowice (Bytom)
MKS Zabrze-Koñczyce
MOSiR Sparta Zabrze
KS 94 Rachowice
Polonia II Bytom
Tarnowiczanka Stare Tarnowice
(Tarnowskie Góry)

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

10
12
13

1
3
4
2
2
4
3
2
3
2
3
3
3
2
2
1

12
11
9
9
8
7
7
7
6
6
5
4
3
3
1
1

37
36
31
29
26
25
24
23
21
20
18
15
12
11
5
4

14
15
15
15
15
15
14
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.

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

28-18
27-19
24-12
35-23
21-13
21-16
21-17
27-21
13-30
16-29
18-33
18-38

Red Devils Chojnice
Gatta Zduñska Wola
Pogoñ 04 Szczecin
Clearex Chorzów
Wis³a Krakbet Kraków
Marwit Toruñ
Remedium Pyskowice
Rekord Bielsko-Bia³a
AZS UŒ Katowice
GKS Tychy
Gwiazda Ruda Œl¹ska
AZS UG Gdañsk

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

0
3
2
0
0
2
1
1
0
2
2
1

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

18
15
14
12
12
11
10
10
6
5
5
1

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

  

  
        
        
        

TENIS STO£OWY

        
       
         
             
         
   

          
       
            


          
           

 
            
            

     

Iloœæ
meczy

M-ce Nazwa klubu BramkiPkt.

Carbo-Koks BTTS Silesia Miechowice II Bytom

UKS D¹browiak D¹browa Górnicza

LKS Liswarta Lisów

KU AZS UŒ Katowice

MKS Orkan Chruszczobród

UKS Feniks Pyskowice

UKS ¯ak Sosnowiec

AKS II Miko³ów

ULKS Tajfun II Ligota £abêdzka

LKS Grom Z³ota Dama Poczesna

KS Viret CMC II Zawiercie

MKS Skarbek II Tarnowskie Góry

LKS Siemianowiczanka Siemianowice Œl.

UKS QUO VADIS Makoszowy Zabrze

LKS Zgoda Byczyna Jaworzno

KU AZS UŒ II Katowice
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7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

57:13

58:12

50:20

39:31

38:32

39:31

31:39

36:34

29:41

30:40

30:40

29:41

22:48

25:45

22:48

23:47

14

13

11

10

9

8

8

7

6

5

5

4

4

3

3

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



99999Listopad 2012 Przegl¹d Pyskowicki  nr 11 (193)

  

Iloœæ
meczy

M-ce Nazwa klubu BramkiPkt.

UKS Feniks II Pyskowice

GKS Gwarek II Ornontowice

LKS Naprzód II ̄ ernica

LKS 45 Bujaków II Miko³ów

KS Burza Borowa Wieœ Miko³ów

ULKS Tajfun III Ligota £abêdzka

UKS QUO VADIS Makoszowy II Zabrze

LKS Wilki II Wilcza

LKS Stra¿ak III Miko³ów

KS Drama Kamieniec

ULKS Ruch II Pniów

LKS Naprzód II Œwibie

LKS Victoria Pilchowice OPP

5

4

4

5

5

4

4

5

5

5

4

5

5

41:9

34:6

33:7

25:25

25:25

23:17

19:21

26:24

25:25

23:27

11:29

9:41

6:44

10

8

8

6

5

4

4

4

4

4

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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BOISKO PRZY ZESPOLEBOISKO PRZY ZESPOLEBOISKO PRZY ZESPOLEBOISKO PRZY ZESPOLEBOISKO PRZY ZESPOLE
SZKÓ£ SPECJALNYCHSZKÓ£ SPECJALNYCHSZKÓ£ SPECJALNYCHSZKÓ£ SPECJALNYCHSZKÓ£ SPECJALNYCH

Pogotowie Miko³ajkowe!
Spraw swemu dziecku radoœæ,

zaproœ Œwiêtego Miko³aja!
Oferta skierowana równie¿

do przedszkoli, szkó³, œwietlic!
Dobra cena! Dzwoñ ju¿ dziœ,

aby zarezerwowaæ termin na 6 XII!
Mo¿na równie¿ zamówiæ wizytê na 24 XII!

506 34 70 36

          
         
         
 

          
      

ZDROWO KOKTZDROWO KOKTZDROWO KOKTZDROWO KOKTZDROWO KOKTAJLOWOAJLOWOAJLOWOAJLOWOAJLOWO
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W związku z dynamicznym rozwojem
firma TRACO-SAT zatrudni
specjalistę ds. sprzedaży/
przedstawiciel handlowy.

Wymagania:Wymagania:Wymagania:Wymagania:Wymagania:
- doświadczenie w branży telekomu-

nikacyjnej
- doskonała organizacja czasu pracy
- komunikatywność
Zapewniamy:Zapewniamy:Zapewniamy:Zapewniamy:Zapewniamy:
- stałą pracę w firmie o dużym poten-

cjale
- atrakcyjne warunki finansowe.
Do CV prosimy dołączyć zgodę na

przetwarzanie danych osobowych.
Odpowiedzi na ofertę kierować na

adres:
S.C TS.C TS.C TS.C TS.C Traco-Satraco-Satraco-Satraco-Satraco-Sat
ul. Ba³tycka 2ul. Ba³tycka 2ul. Ba³tycka 2ul. Ba³tycka 2ul. Ba³tycka 2

47-220 Kêdzierzyn-KoŸle47-220 Kêdzierzyn-KoŸle47-220 Kêdzierzyn-KoŸle47-220 Kêdzierzyn-KoŸle47-220 Kêdzierzyn-KoŸle

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA
         

   
       

     
        

    
       

      
  

    
     
     


        
      

         
    

  
    

     
     

         
    

         
    

         
    

         
    

         
    

         
    

         
    

         
    

         
    

        
    

     
       
       
  

PRZETPRZETPRZETPRZETPRZETARGARGARGARGARG

SPRAWOZDANIE
Z PRZEPROWADZONEJ

1 LISTOPADA
ZBIÓRKI NA RZECZ

HOSPICJUM PYSKOWICKIEGO
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