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SI£OWNIA NESTLÉ POWSTANIE
W NASZYM MIEŒCIE

DO¯YNKI 2017
2-3 wrzeœnia 2017
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   msza œw. do¿ynkowa
   korowód do¿ynkowy
   dzieñ z Disco Polo
   dzieñ z Biesiad¹
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Mechanik / Elektromechanik / Elektronik
wózków widłowych i platformowych
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 Wydział Planowania Przestrzennego
i Inwestycji

 Pracownicy, zakres obowiązków
i kontakt:
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DZIA£ALNOŒÆ WYSTAWIENNICZA
W RATUSZU
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INFORMACJE OPS
DOTYCZ¥CE PRZYJMOWANIA

WNIOSKÓW
OD 1 SIERPNIA 2017R.

PROJEKT PLANU
ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO DLA TERENU
PO£O¯ONEGO PRZY

UL. KARD. STEFANA WYSZYÑSKIEGO
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Kredyty
 Pomoc w obniżeniu rat.

Tel 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

USŁUGI SPRZĄTAJĄCE "WERA"
JANINA PANEK

Sprzątanie m.in. mieszkań,
w tym mieszkań po remontach, biur itp.

Kontakt: janina.panek@onet.pl,
kom. +48 609 138 189
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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
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