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WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

ZBLI¯A SIÊ 50 LAT SP NR 6ZBLI¯A SIÊ 50 LAT SP NR 6ZBLI¯A SIÊ 50 LAT SP NR 6ZBLI¯A SIÊ 50 LAT SP NR 6ZBLI¯A SIÊ 50 LAT SP NR 6

   
     
   
     
      
  
     
     

   
  
     
     
    
    
    
  

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

Dyrektor, Pracownicy
i Wychowankowie Przedszkola nr 5

Z okazji XXX - lecia placówki
zapraszają byłych pracowników,

absolwentów i osoby związane z placówką
na uroczysty Festyn Rodzinny z tej okazji,

który odbędzie się

 30 maja 2015 r. o godz.10.00
w ogrodzie przedszkolnym
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XIII REGIONALNY PRZEGL¥D
INSCENIZACJI WIELKANOCNYCH

      
        
        
        
         
         
          
        

         
        
       
          
 

          
       
  

 

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
W ZSO IM. JANA PAW£A II

W KAMIEÑCU
OG£ASZA NABÓR

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
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WYJAZD UCZNIÓW KLAS III
SZKÓ£ PODSTAWOWYCH

NA "ZIELON¥ SZKO£Ê"
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I miejsce - Julia Pikul
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Dziewczyny klasy 1-3
     
     
     

Szukasz dodatkowej pracy na wakacje?

Promedica24
zatrudni opiekunki/ów

osób starszych w Niemczech
z doœwiadczeniem w opiece.

Zarób do 3000 euro brutto za wyjazd!

Chcesz dowiedzieæ siê wiêcej zadzwoñ

501 356 325

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

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

LUDZIE MIASTLUDZIE MIASTLUDZIE MIASTLUDZIE MIASTLUDZIE MIASTAAAAA ST ST ST ST STAAAAAWIAJ¥ NAWIAJ¥ NAWIAJ¥ NAWIAJ¥ NAWIAJ¥ NA SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT

Chłopcy klasy1-3
     
     
     
Dziewczyny klasy 4-6
     
    
    
Chłopcy klasy 4-6
    
    
    
     

        
     
      
       

     
    
     

     
      
      
      
     
     
           
      
        

 

ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

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

Zak³ad Stolarsko-SzklarskiZak³ad Stolarsko-SzklarskiZak³ad Stolarsko-SzklarskiZak³ad Stolarsko-SzklarskiZak³ad Stolarsko-Szklarski
H. LalakH. LalakH. LalakH. LalakH. Lalak

Poszukuje uczniów do nauki zawodu
oraz odbycia stażu i przyuczenia do zawodu

stolarza budowlanego
tel. 505-138-645505-138-645505-138-645505-138-645505-138-645, Zbrosławice
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Pyskowice, ul. Szpitalna 7, tel. (32) 233-97-29

W majuW majuW majuW majuW maju
za grza grza grza grza grosze!osze!osze!osze!osze!

preparaty zwalczające ślimaki

artykuły ograniczające rycie kreta

środki ochrony roślin
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Gabinet
Kardiologiczny


