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IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
NA POLSKICH ZNACZKACH

POCZTOWYCH
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WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

WIELKI SUKCES
ORGANIZACYJNY

I SCENICZNY

     
     
    
     
     

     
    
        
      
        
    

     
       
        
    

    
   
   
   
    
    
     
     

    
  

     
     

 

    
      
      
      
     
     
    
    

       
      
      
         
        
     
    
       


      
      
       
  

    
    
    
      
    
      

    
   
    

     


WAKACJE
W BIBLIOTECE
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"ALACARTEK""ALACARTEK""ALACARTEK""ALACARTEK""ALACARTEK"

Studentka pedagogiki
z doświadczeniem zaopiekuje się

dzieckiem w okresie wakacji

tel. 889-020-841tel. 889-020-841tel. 889-020-841tel. 889-020-841tel. 889-020-841

     
      
         
        
       
       
      
      
    
      
     
      
         
       
   
      
     
    
        
       
       
      
      
       
       
      
   

 

Sprzedam
garaż własnościowy, murowany,

ul. Strzelców Bytomskich przy targu

tel. 605 295 853tel. 605 295 853tel. 605 295 853tel. 605 295 853tel. 605 295 853
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CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

ODSZKODOWODSZKODOWODSZKODOWODSZKODOWODSZKODOWANIAANIAANIAANIAANIA
Uleg³eœ wypadkowi -Uleg³eœ wypadkowi -Uleg³eœ wypadkowi -Uleg³eœ wypadkowi -Uleg³eœ wypadkowi -

odzyskaj odszkodowanieodzyskaj odszkodowanieodzyskaj odszkodowanieodzyskaj odszkodowanieodzyskaj odszkodowanie
Nie zwlekaj a¿ siê przedawni!Nie zwlekaj a¿ siê przedawni!Nie zwlekaj a¿ siê przedawni!Nie zwlekaj a¿ siê przedawni!Nie zwlekaj a¿ siê przedawni!

tel. tel. tel. tel. tel. 728 252 051728 252 051728 252 051728 252 051728 252 051
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DZIEÑ OTWARTY W GIMNAZJUM NR 1
IM. NOBLISTÓW POLSKICH

TOSZEK-CENTRUM.
Mieszkanie 1-pokojowe,

pow. ok. 43 m2, parter, c.o. z sieci.
Niski czynsz.

Cena: 83.000 zł. N&Cz 609-158-084

Sprzedam dwie bardzo atrakcyjne
działki budowlane o pow. 850 m kw.

oraz 1150 m kw. (częściowo
zabudowana) w okolicy Pyskowic.

Kontakt: tel.: 790 575 517,
e-mail: nieruchomoscsg@onet.pl
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TENIS STO£OWY -
SPORT DLA WSZYSTKICH

        
             
           
     

       
            
            

       
        
        
       

        
          
     

         
          
         
      
 

       
   

           
         
         

 

SPORT TO ZDROWIE -
KA¯DY PRZEDSZKOLAK

TO WIE!
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Tłumaczenia ustne oraz pisemne
ze wszystkich dziedzin

Kursy językowe na każdym poziomie
zaawansowania dla firm oraz dzieci,

młodzieży i dorosłych (grupy 4 - 8 osób)
Zajęcia dla dorosłych 30 + również w soboty

Kursy wakacyjne, w tym dla dzieci
pt. "Angielski na luzie"

tel. 668 452 917
www.angielski.pyskowice.biz
Ziemięcice, ul. Mikulczycka 4

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO
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Oferujemy wysokiej jakoœci wêgiel typu:

                orzech
                                ekogroszek
                                                   kostka
                                                                     mia³

Dobry wêgiel w dobrej cenie
Transport gratis
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