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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
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76. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAÑSTWA PODZIEMNEGO

    
      
      
      
       
   

      
   
       
  

 

KONDOLENCJE
Mężowi, rodzinie oraz wszystkim bliskim

kondolencje oraz słowa wsparcia
i wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci żony i matki
Pani Heleny Szczerbik - długoletniej sekretarki

SP nr 3 w Pyskowicach
składają:

Grono Pedagogiczne, pracownicy i emeryci
byłej Szkoły Podstawowej nr 3
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Pyskowice, ul. Szpitalna 7, tel. (32) 233-97-29

w paŸdziernikuw paŸdziernikuw paŸdziernikuw paŸdziernikuw paŸdzierniku
za grosze!za grosze!za grosze!za grosze!za grosze!

 świece, znicze, lampiony

 stroiki, kwiaty sztuczne

 grys, ziemia nagrobkowa

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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