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PYSKOWICKI BUD¯ET OBYWATELSKI ANKIETA EWALUACYJNA
       

         

        

         

   
    
       


    
        
  
  
  
  
   
  
    
       

        
       
    

       

     
     
     
       

       
 

                 

     

              

     

               

         
     

              

        
    

             
        
     

              
          
    

              
       
       
 

              
        
     
  

              
       
     
      

              
         

                   
    

   

     
       
       
    
      
     
       
     
     

   
     
      
     
      
     
      
      

      
    
     
      
        
       

   
        
      
      
       
       
     

    
   
       
     

     
    
     
       
      
    
      
     
       

    
      
      
     
       
     
    

     

MODERNIZACJA SKRZY¯OWANIA
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WAKACJE NA 5
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Z BIBLIOTEK¥

       
           
   

        
        
      
      
    

         
       
         
       
       
       

        
        
         
          
         
          
        
           
        
         

      
       
       
         
        
         
        

 

WAKACJE 2018

      
        
       
        
      
    

    

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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KOLONIA ARTYSTYCZNA
WYPOCINEK 2018
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NARODOWE CZYTANIE
"PRZEDWIOŒNIA" S. ¯EROMSKIEGO
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„ZIELONA PRACOWNIA” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

         
          
         
       
           
        
        
       
          

      
         
       
           
          
       

         
       
           
      

        
       
        
        
       

        
           
          
 

        
          
        
        
          

        
       
      
         
          
      
        
        
            
          
         
         
       
     
        
          
         
        

         
          
           
          
       
          
        

          
 

"KONOPNICKA" NIEUSTAJ¥CO W DOBREJ FORMIE

      
     
    
  
     
     
    
    
     
    
    
     
  

   
        
    
      
     
     
    

   
     

  Dawid Hoim - uczeń szkoły i p. Marzena Tatara - nauczycielka
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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
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