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Urząd Stanu Cywilnego w Pyskowicach prosi pary małżeńskie
obchodzące w 2018 r. "Złote i Diamentowe Gody" o zgłaszanie
jubileuszu w USC, pokój 109 (parter), Urząd Miejski w Pyskowi-
cach, ul. Strzelców Bytomskich 3. Prosimy o przedstawienie
dowodów osobistych.
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URZÊDU STANU CYWILNEGO
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FERIE ZIMOWE Z URZÊDEM MIASTA

     
           


               

               
             
          
   
            

  
        

   
          

         
       

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
67 m2

tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658tel. 532-361-658
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Asp. szt. Dominik Foltyn
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WARUNKIEM
UCZESTNICTWA

w warsztatach jest
przesłanie zgłoszenia

i dokonanie wpłaty
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T³umaczenia medyczne, prawnicze i inne

Kursy jêzyka angielskiego dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych

Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4
tel. 668-452-917

www.angielski.pyskowice.biz

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO


