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CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

DWUDZIESTEDWUDZIESTEDWUDZIESTEDWUDZIESTEDWUDZIESTE
URODZINYURODZINYURODZINYURODZINYURODZINY

"PRZEGL¥DU"PRZEGL¥DU"PRZEGL¥DU"PRZEGL¥DU"PRZEGL¥DU
PYSKOWICKIEGO"PYSKOWICKIEGO"PYSKOWICKIEGO"PYSKOWICKIEGO"PYSKOWICKIEGO"

Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,Po¿yczki bez BIK-u,
w 15 minut.w 15 minut.w 15 minut.w 15 minut.w 15 minut.

TTTTTel. 731 255 504el. 731 255 504el. 731 255 504el. 731 255 504el. 731 255 504

Punkt Opłat. Przyjmujemy wszystkie
opłaty, raty itp. Biuro Kredytowe Fines

44-120 Pyskowice, ul. Szopena 1,
tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80tel. 32 333 20 80
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"DALSZE LOSY ABSOLWENTÓW SZKÓ£ SPECJALNYCH"
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Czekamy na nasz pociąg. I trenujemy śpiew

         
     

   
         

        
          
        
      
       
          
   

        
           
        
       
          
            
            
      
         
 

      
          

       
         
        
         
          
          
        
       


 

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

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO
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II OGÓLNOPOLSKIE
SPOTKANIA TANECZNE

"PL¥SY DRAMY"

         
       
       
      
        
         
        
         
        
           
        
         
             
            
       
         
  

       
       
       
       
      
      
      
        
       

 
 

ZESPÓ£ SZKÓ£ SPECJALNYCH
MISTRZEM TURNIEJU

PI£KI NO¯NEJ
W NIEMCZECH
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 III KONKURS III KONKURS III KONKURS III KONKURS III KONKURS
PATRIOTYCZNYPATRIOTYCZNYPATRIOTYCZNYPATRIOTYCZNYPATRIOTYCZNY
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DLACZEGO PROJEKT
"SZLACHETNA PACZKA"

JEST WYJ¥TKOWY?

ZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIE
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CZYM JESTCZYM JESTCZYM JESTCZYM JESTCZYM JEST
PPPPPAAAAATRIOTYZMTRIOTYZMTRIOTYZMTRIOTYZMTRIOTYZM

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

Umowa z NFZ
GABINET STOMATOLOGICZNY

„Z Ą B E K”
   

44-120 Pyskowice, ul. Rynek 8/1
tel. 531-330-770

gabinet czynny:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 12.00-18.00
wtorek, sobota 10.00-16.00

(bez kolejek)
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Pyskowice, ul. Szpitalna 7, tel. (32) 233-97-29

W grudniuW grudniuW grudniuW grudniuW grudniu
za grza grza grza grza grosze!osze!osze!osze!osze!

 świece adwentowe i na kolędę
 choinki, oświetlenia led, ozdoby
 pokarmy dla ptaków dziko żyjących


