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Kontakt: 609-891-414Kontakt: 609-891-414Kontakt: 609-891-414Kontakt: 609-891-414Kontakt: 609-891-414
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KRS: 0000037904
   

    

18905 WYROSTEK JAKUB PYSKOWICE

PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%PODARUJ NAM 1%
     

 
     

nr 84105012851000009070504643

FUNDACJA POMOCY DZIECIOMFUNDACJA POMOCY DZIECIOMFUNDACJA POMOCY DZIECIOMFUNDACJA POMOCY DZIECIOMFUNDACJA POMOCY DZIECIOM
POMAGAMY Z UŒMIECHEMPOMAGAMY Z UŒMIECHEMPOMAGAMY Z UŒMIECHEMPOMAGAMY Z UŒMIECHEMPOMAGAMY Z UŒMIECHEM

KRS: 0000339440KRS: 0000339440KRS: 0000339440KRS: 0000339440KRS: 0000339440
Pomóż nam przywrócić Dzieciom uśmiech!

       
        
        
          
         
       
         
        
         
       
        
        
          
        

     
      

PYSKOWICKIE NARODZINY

1% DLA KUBUSIA1% DLA KUBUSIA1% DLA KUBUSIA1% DLA KUBUSIA1% DLA KUBUSIA

        
     
      

 
        

  

PODARUJ GRZESIOWI
SWÓJ 1% PODATKU

       
     

1% DLA PRZEMKA PRIMUSA
CHORUJĄCEGO NA RDZENNY

ZANIK MIĘŚNI

            
          
      

          
           

   
         

   
        

 
        

         
        
   

         
            
          

        
        
       
      
     

       
          
       
           
       

           
        
        
        
        
         
       

           
         

         
       

      
     

       
  

AKCJA PIT
W DRUGIM URZÊDZIE

SKARBOWYM W GLIWICACH

ZEZNANIA PODATKOWE (PIT)

ŒP. JÓZEFA GA£ECKIEGO
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"ODZYSKAÆ PIÊKNO, CZYLI ZROBIÆ COŒ Z NICZEGO"
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AKCJA SZCZEPIENIA
LISÓW DZIKO ¯YJ¥CYCH
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PIERWSZY KONKURS
UK£ADANIA KOSTKI RUBIKA
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WIOSENNE TRENDY W PYSKOWICACH
- MODA NA "KONOPNICK¥"NOWOŚCI

W KSZTAŁCENIU ZSMK
W PYSKOWICACH
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ROZTAÑCZONYM KROKIEM
PRZEZ 2013 ROK

Teatr Tańca ALACARTE
       
            


           

  
       

Dziecięcy Zespół Tańca Współczesnego PLUM
         
       

   
        

  

Zespoły Tańca Nowoczesnego PARADOX
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WYLEWKI MASZYNOWE
MIXOKRETEM

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

CZYSZCZENIE DYWANÓW
I TAPICERKI U KLIENTA

tel. 503 489 498

POLSKA BIEGA
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
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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

GREEN ENGLISH
T³umacze przysiêgli

ANGIELSKI - NIEMIECKI


