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BUDOWA ULICY LOKALNEJ
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"CZYSTE POWIETRZE" - PUNKT KONSULTACYJNY
  
    
     


  
    

     
    
      
    
    

   


      
       

  
    
   
    

    
 

   
 



 
   
     
        
    
    
    
    

      
   
     
    
    
  

     
     


   
     
     
      
   
       
     

 
 

     
     
     
      
       
      
     
     
    
    
 

      
     
    
      
      
     
        
     
     
    
 


 
    

PYSKOLANDIA -
NABÓR UZUPE£NIAJ¥CY

DO PRZEDSZKOLA
PRZY SP NR 5

REKORD ORKIESTROWY!
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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

BUDOWA
ULICY LOKALNEJ
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PROSIMY O ZDJÊCIA
Z JANEM PAW£EM II,

SZYKUJEMY WYSTAWÊ!

MAMY FINALISTKÊ KONKURSU
PRZEDMIOTOWEGO!

BÊDZIE TYTU£ LAUREATA?
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Czy zdecydowalibyście się na adopcję
niepełnosprawnego dziecka?
Moi rodzice zrobili to.
MPD na które choruję bez kompleksowej
rehabilitacji to wyrok.
Rodzina adopcyjna nie otrzymuje
dodatkowej pomocy od instytucji
państwowych, a kompleksowa
rehabilitacja jest tylko do 7 roku życia.
Koszty całego mojego leczenia
pokrywają rodzice.
Pomóż mi, to dla mnie jedyna szansa
na lepsze życie, bez bólu i cierpienia.


