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CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

Wynajmę
Mieszkanie dwupokojowe

Gliwice-Łabędy
kontakt: 609-891-414

FINALIŒCIFINALIŒCIFINALIŒCIFINALIŒCIFINALIŒCI
Z "CZWÓRKI"Z "CZWÓRKI"Z "CZWÓRKI"Z "CZWÓRKI"Z "CZWÓRKI"
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Brawa dla Martyny i Kacpra!
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Pani mgr Edycie Bawor
wyrazy najszczerszego współczucia i żalu

z powodu śmierci Ojca
Składa Dyrekcja Szpitala Powiatowego

w Pyskowicach

Pani Jolancie Szwed
wyrazy najszczerszego współczucia i żalu

z powodu śmierci męża
Składa Dyrekcja Szpitala Powiatowego

w Pyskowicach
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ROZTAÑCZONYM KROKIEM
PRZEZ 2013 ROK
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PODZIÊKOWANIA
Serdeczne podziękowania dla pyskowickiego hospi-

cjum, szczególnie Pani doktor Hanny Smolik-Ziemniak
i Ewy Tomczak oraz dla Ks. Zbigniewa Wnękowicza
za zaangażowanie, okazane serce, pomoc medyczną
i wsparcie psychiczne, a także wszystkim krewnym, przy-
jaciołom, znajomym, za uczestnictwo w ceremonii pogrze-
bowej Ś.P Kazimierza Srokowskiego, złożone kondo-
lencje i kwiaty składa Rodzina.

TENIS STO£OWY - SPORT DLA
DOROS£YCH I DLA DZIECI

          
        
           
         
       
        

    
SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE:
          

  
HUTNICY I PRACOWNICY SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ:
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MISTRZOSTWA PYSKOWIC
W TENISIE STO£OWYM
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ZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIE

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA

30 sierpnia 2013 roku (pią-
tek) Urząd Miejski w Pysko-
wicach czynny będzie od
7.30 do 15.30.

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA

MAMMOGRAFIAMAMMOGRAFIAMAMMOGRAFIAMAMMOGRAFIAMAMMOGRAFIA

ZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIE

ZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIE

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336
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Grzegorz Kasdepke ciekawie opowiadał o swojej twórczości
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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


