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Pani Ewie Hermanowicz
z powodu śmierci matki

oraz

Pani Bożenie Migdzie
z powodu śmierci ojca

kondolencje, wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy

składają
Burmistrz Pyskowic, Rada Miejska,

pracownicy Urzędu Miejskiego
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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

Kredyty
 Pomoc w obniżeniu rat.

Tel. 731 255 504
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ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DLA TERENU PO£O¯ONEGO
PRZY UL. KARD. STEFANA WYSZYÑSKIEGO
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(Sklep ogrodniczy PAN NATURALSKI jest przeniesiony
z ulicy Szpitalnej 7 na ulicê WIELOWIEJSK¥ 2)

Pan Naturalski zaprasza do swojej nowej siedzibyPan Naturalski zaprasza do swojej nowej siedzibyPan Naturalski zaprasza do swojej nowej siedzibyPan Naturalski zaprasza do swojej nowej siedzibyPan Naturalski zaprasza do swojej nowej siedziby
przy ul. Wielowiejskiej 2!przy ul. Wielowiejskiej 2!przy ul. Wielowiejskiej 2!przy ul. Wielowiejskiej 2!przy ul. Wielowiejskiej 2!

Nasiona kwiatów
i warzyw
Ziemie i podłoża
ogrodnicze
Nawozy i donice
Środki ochrony roślin
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T³umaczenia medyczne, prawnicze i inne

Kursy jêzyka angielskiego dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych

Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4
tel. 668-452-917

www.angielski.pyskowice.biz

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO


