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Radosnych, zdrowych, spokojnych
i s³onecznych Œwi¹t Wielkanocnych
spêdzonych w gronie najbli¿szych

w œwi¹tecznej i rodzinnej atmosferze
mieszkañcom Pyskowic i czytelnikom

„Przegl¹du Pyskowickiego”
¿ycz¹: Rada Miejska, Burmistrz Pyskowic
oraz redakcja „Przegl¹du Pyskowickiego”
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W PYSKOWICACH
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CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

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

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

1% dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
"Tęcza" z Pyskowic

WTZ Stowarzyszenie "TĘCZA"

Nr KRS: 0000216705Nr KRS: 0000216705Nr KRS: 0000216705Nr KRS: 0000216705Nr KRS: 0000216705
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PRACÊ CZAS ZACZ¥Æ!PRACÊ CZAS ZACZ¥Æ!PRACÊ CZAS ZACZ¥Æ!PRACÊ CZAS ZACZ¥Æ!PRACÊ CZAS ZACZ¥Æ!

WSPÓ£PRACA ZE
STOWARZYSZENIEM
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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 marW marW marW marW marcucucucucu
za grza grza grza grza grosze!osze!osze!osze!osze!

nasiona warzyw: tradycyjne, otoczkowane
i na taśmie
nasiona kwiatów i cebulki kwiatowe
podłoża do wysiewu, uniwersalne,
do kwiatów i warzyw


