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tel. 32/750-60-85, 607-778-300; fax 32/750-60-87
e-mail: biuro@jansz.pl; www.jansz-bruk.pl

Zapraszamy do nowej siedziby
w Pyskowicach, ul. Toszecka 41a

Oferujemy usługi w zakresie:

brukarstwo-projekt i wykonawstwo
(gwarancja 36 miesięcy)
roboty ziemne sprzętem
odwodnienia, drenaże
instalacje wodno-kanalizacyjne
transport
wypożyczalnia zagęszczarek

Asortyment handlowy:

materiały brukarskie (kostka, palisady,
obrzeża, krawężniki)
kruszywa
ozdobne kamienie ogrodowe
odwodnienia liniowe
kratka trawnikowa
piasek, ziemia
środki do impregnacji kamieni
preparaty do usuwania tłustych plam z podłoża
gazony - betonowe, ozdobne donice ogrodowe

ZAPRASZAMY,
DLA NAS KAŻDY KLIENT JEST

NAJWAŻNIEJSZY!!!!!

US£UGIUS£UGIUS£UGIUS£UGIUS£UGI
REMONTREMONTREMONTREMONTREMONTOOOOOWWWWWO-O-O-O-O-
BUDOBUDOBUDOBUDOBUDOWLANEWLANEWLANEWLANEWLANE

Spraw swemu dziecku
radość, zaproś Świętego
Mikołaja!
Oferta skierowana również
do przedszkoli, szkół,
świetlic!

Dobra cena!
Dzwoń już dziś,

aby zarezerwować termin na 6 XII!
506 34 70 36506 34 70 36506 34 70 36506 34 70 36506 34 70 36

POGOTOWIE MIKO£AJKOWE!POGOTOWIE MIKO£AJKOWE!POGOTOWIE MIKO£AJKOWE!POGOTOWIE MIKO£AJKOWE!POGOTOWIE MIKO£AJKOWE! MYJÊ OKNA
DOBRA CENA!!!

795 589 247

Praca dodatkowa lub stała
Agenci ubezpieczeniowi,

doradcy finansowi itp. mile widziani.
Dzwoń lub wyślij sms o treści:

Praca
795 531 790

ZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIEZARZ¥DZENIE ZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIAZARZ¥DZENIA
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CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK
664 466 403

SPRZ¥TANIE
BIUR

664 466 403
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MISJE ŚWIĘTE W PARAFII MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

"JAK WIELKIM DAREM JEST DLA CZ£OWIEKA BÓG""JAK WIELKIM DAREM JEST DLA CZ£OWIEKA BÓG""JAK WIELKIM DAREM JEST DLA CZ£OWIEKA BÓG""JAK WIELKIM DAREM JEST DLA CZ£OWIEKA BÓG""JAK WIELKIM DAREM JEST DLA CZ£OWIEKA BÓG"
      
    
      
     
      
      
  
     
    
     
     
     
   
      
    
    
    

   
    
    
    
  
     
    
   
     
    
    
     
      
     

    
   
   
   
   
     
     
     
     
      
     
     
     
     
   
    


     
   
  
    
    
       
   
      
      
     
   
  

    
 

          
       
      

      
             
           
            
        
   

          
        
         
          
       

          
       
          
         
           
    

 

50 LAT MINÊ£O…W ZESPOLE SZKÓ£

         
       
       
        
          
        
         
        
          
       
  

 

NOWA WYSTAWA W MUZEUM
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Krzysztof £apucha - redaktor naczelny.
Kolegium redakcyjne: I. Paszek, T. Gorczyca, A. Kazubek, W. Ob³¹k,
P. Denisiewicz.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materia³ów, zastrzega sobie prawo do doko-
nywania skrótów, przeredagowañ i zmiany tytu³ów, nie odpowiada za treœæ reklam,
og³oszeñ i listów. Ka¿dy z autorów bierze odpowiedzialnoœæ za prawdziwoœæ infor-
macji podanych w artyku³ach, informacjach i komunikatach.
Nak³ad 3000 egzemplarzy. Sk³ad i druk: Zak³ad Poligraficzny W. Wiliñski, Gliwice,
ul. Chopina 6, tel. (32) 231-32-16

Wydawca: GMINA PYSKOWICE.
Redakcja: ul. Strzelców Bytomskich 3,
44-120 Pyskowice,
tel.: (32) 332-60-66; fax. (32) 332-60-02;
e-mail: gazetapyskowice.pl

Pewna po¿yczka do 5 tysiêcyPewna po¿yczka do 5 tysiêcyPewna po¿yczka do 5 tysiêcyPewna po¿yczka do 5 tysiêcyPewna po¿yczka do 5 tysiêcy
tel. 504-230-495tel. 504-230-495tel. 504-230-495tel. 504-230-495tel. 504-230-495

Po¿yczki pozabankowe bez bikuPo¿yczki pozabankowe bez bikuPo¿yczki pozabankowe bez bikuPo¿yczki pozabankowe bez bikuPo¿yczki pozabankowe bez biku
tel. 662-028-351tel. 662-028-351tel. 662-028-351tel. 662-028-351tel. 662-028-351

           
       
         
        

      
     
    
        
          

        

DZIEÑDZIEÑDZIEÑDZIEÑDZIEÑ
WETERANAWETERANAWETERANAWETERANAWETERANA - KOMBA - KOMBA - KOMBA - KOMBA - KOMBATTTTTANTANTANTANTANTAAAAA

KURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWEKURSY JÊZYKOWE
DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£DLA DZIECI I DOROS£YCHYCHYCHYCHYCH

Ma³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osóbMa³e grupy - do 8 osób
Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4Ziemiêcice, ul. Mikulczycka 4

tel. 668 452 917tel. 668 452 917tel. 668 452 917tel. 668 452 917tel. 668 452 917
wwwwwwwwwwwwwww.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz.angielski.pyskowice.biz

T£UMACZ PRZYSIÊG£Y
JÊZYKA ANGIELSKIEGO
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DNI OTWARTE W FIRMIE JANSZ

      
            
         
          
        
        
         
        
         
          

          
         
        
       
           
         
       
       
       
         
           
         
 

          
        
          
             
          

 

     
    
      
     
     


     
   
     
     
     
    
     
    
   

     
      
   
   
    
    
    

FESTYN "SZÓSTKI" PE£EN GWIAZD
      
    

      
    
     
     

   
   
 
   
  
  
  
  
   
  
   
 
  
   
   

      
    
   
   

   
   
     
   
    
    
   
    
    
   


 

   
   

    
      

     
    

    
 

  
     


      
   

 


