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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

Sprzedam mieszkanie
w centrum Pyskowic

67 m2

tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658
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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

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

Promedica24
zatrudni opiekunki/ów

osób starszych w Niemczech
z doœwiadczeniem w opiece.

Zarób do 3000 euro brutto za wyjazd!

Chcesz dowiedzieæ siê wiêcej zadzwoñ

501 356 325

ZBLI¯A SIÊ
50 LAT SP NR 6

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA
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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 lipcuw lipcuw lipcuw lipcuw lipcu
i sierpniui sierpniui sierpniui sierpniui sierpniu
za grza grza grza grza grosze!osze!osze!osze!osze!

słoiki, zakrętki, gumki, sprężyny
art. do produkcji wina (balony, drożdże....)
preparaty zwalczające ślimaki, krety,
mrówki, komary, muchy
środki ochrony roślin


