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życzą
Rada Miejska, Burmistrz Pyskowic

oraz redakcja "Przeglądu Pyskowickiego"

Wszystkim
pyskowiczanom
oraz czytelnikom
"Przeglądu
Pyskowickiego"
zdrowych, rodzinnych,
spokojnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
w otoczeniu najbliższych oraz wszelkiej
pomyślności i realizacji planów
oraz marzeń w nadchodzącym 2015 roku
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WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

STAŁY KUPON RABATOWY
5%

Sklep
Ogrodniczo-Zoologiczny

Pyskowice, ul.Wojska Polskiego 9/1
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CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498
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"POCI¥G DO TOLERANCJI"
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GINEKOLODZY Z PYSKOWICKIEGO
SZPITALA NA MIÊDZYNARODOWEJ

KONFERENCJI

SCHODO£AZ
W ZESPOLE SZKÓ£

SPECJALNYCH

       
    
 

 
      

EUROWEEK SZKO£Y
PODSTAWOWEJ NR 6
I GIMNAZJUM NR 1

 
  
  
   
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  

        
        
        

   
   
    

   

SPOTKANIE
Z AUTORAMI

KSI¥¯KI "RELIGA"
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"Czas omija miejsca, które wspominamy..."
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ZAPROSZENIE NA ZJAZD
ABSOLWENTÓW ZSMK

RADA SZKOLENIOWA W PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
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Czwarta od lewej Daria wśród laureatów i jurorów
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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

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO
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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

Sklep
Ogrodniczo-Zoologiczny

(PRZENIESIONY Z INKUBATORA)
POLECA M.IN.:

Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 9/1
ZAPRASZAMY!!!

- nasiona warzyw, kwiatów
- nawozy, ziemia, narzędzia
- systemy zraszające

KARMY DLA:
- psów, kotów

- gryzoni, ptaków


