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WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336TEL.: 506 - 544 - 336
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Nasz adres: Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2,Nasz adres: Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2,Nasz adres: Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2,Nasz adres: Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2,Nasz adres: Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2,
nr tel. 32 2332651nr tel. 32 2332651nr tel. 32 2332651nr tel. 32 2332651nr tel. 32 2332651

www.zsspyskowice.eu, mail: zsspyskowice@powiatgliwicki.plwww.zsspyskowice.eu, mail: zsspyskowice@powiatgliwicki.plwww.zsspyskowice.eu, mail: zsspyskowice@powiatgliwicki.plwww.zsspyskowice.eu, mail: zsspyskowice@powiatgliwicki.plwww.zsspyskowice.eu, mail: zsspyskowice@powiatgliwicki.pl

Szko³a bez barier !!!
ZAPRASZAMY

na dzieñ otwarty 14 maja 2015 r.
w godzinach od 1530 – 1700

W kwietniuW kwietniuW kwietniuW kwietniuW kwietniu
za grza grza grza grza grosze!osze!osze!osze!osze!

Pyskowice, ul. Szpitalna 7, tel. (32) 233-97-29

cebulki kwiatowe i krzewy (róże, maliny,
agresty, jagody)
nawozy mineralne i organiczne (tradycyjne
i długodziałające)
donice na balkony, tarasy i do ogrodu
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OBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIEOBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 9 kwietnia 2015 rz dnia 9 kwietnia 2015 rz dnia 9 kwietnia 2015 rz dnia 9 kwietnia 2015 rz dnia 9 kwietnia 2015 r.....
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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

ZBLI¯AZBLI¯AZBLI¯AZBLI¯AZBLI¯A SIÊ 50 LA SIÊ 50 LA SIÊ 50 LA SIÊ 50 LA SIÊ 50 LATTTTT
SP NR 6SP NR 6SP NR 6SP NR 6SP NR 6

OŒRODEK
PORADNICTWA
I INFORMACJI

OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH

CHCESZ ZOSTAÆ
UCZNIEM

KLASY SPORTOWEJ
O PROFILU

SIATKÓWKI?

Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie
po remoncie

Pyskowice, ul. Dąbrowskiego
II piętro, 45 m2

tel. kom. 601 082 867
tel. (34) 325-91-18

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA
DLA SENIORÓWDLA SENIORÓWDLA SENIORÓWDLA SENIORÓWDLA SENIORÓW

Po¿yczki BiznesowePo¿yczki BiznesowePo¿yczki BiznesowePo¿yczki BiznesowePo¿yczki Biznesowe
tel. 731 255 504tel. 731 255 504tel. 731 255 504tel. 731 255 504tel. 731 255 504
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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

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498
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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
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