
 

 Aktualności, informacje, prasa, czyli wiadomości prasowe. Piątek, 16 lipca 2021

 

 
Polska Prasa »  Wiadomości   » SHAMIR Polska i Partnerzy budują Ogród Zmysłów dla dzieci z Ośrodka Towarzystwa Opieki nad

Ociemniałymi w Laskach

Pozostałe
• Lempart: Cnoty niewie�cie?

Chodzi tylko o posłuszeństwo,
RP.pl

• Fogiel: Nie chodzi o to, żeby
umierać za Izbę Dyscyplinarnš,
RP.pl

• Co tak naprawdę orzekł TSUE,
RP.pl

• W każdym województwie nowi
zakażeni. 14 osób zmarło, RP.pl

• Białoru�: Milicja przeprowadziła
naloty na domy dziennikarzy,
RP.pl

• Kukiz: To, co się wyprawia w
TVP, woła o pomstę do nieba,
RP.pl

• Petal Mail to odpowiedź Huawei
na Gmaila, Telepolis.pl

• Neumann bez ogródek o
mediach: TVN, inne nasze
telewizje, wPolityce.pl

• Wyroki TSUE? Rzymkowski: To
horrendalna bzdura!,
wPolityce.pl

• Powodzie błyskawiczne, zalane
ulice, ewakuacje. Skutki burz
nad Polską, Gazeta.pl

• KE o "strefach wolnych od
LGBT". Wiśniewska:"To
absurdalne!", wPolityce.pl

• Niedzielski wskazuje, kto
odpowiada za nowe infekcje
COVID, wPolityce.pl

• Węgry: Trzecia dawka i
obowišzkowe szczepienie
medyków, RP.pl

• Pracownicy od dwóch dni
czekajš na pomoc w zalanym
tunelu, RP.pl

• Rulewski: Ekipa Tuska nie czuła
spraw społecznych, RP.pl

• Kto zarabia na kulturze ofiar?,
RP.pl

• Potrójne morderstwo w
Borowcach. Są wstępne wyniki
sekcji zwłok, Gazeta.pl

• Kraska: Rozważamy
wprowadzenie odwiedzin w
szpitalach tylko dla osób w pełni
zaszczepionych, Gazeta.pl

• Jakie będą skutki orzeczeń
TSUE? Romanowski wyjaśnia,
wPolityce.pl

• Warszawski ratusz wynajmie
część wieżowca. Kwota zwala z
nóg, wPolityce.pl

 

 

SHAMIR Polska i Partnerzy budują Ogród Zmysłów dla
dzieci z Ośrodka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w
Laskach
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SHAMIR Polska i Partnerzy budują Ogród Zmysłów dla dzieci z Ośrodka Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi w Laskach eborowik pt., 07/16/2021 - 09:24 Public Dialog - Kadr z filmu
Ogród Zmysłów to pierwszy projekt w ramach programu Długie Oczy �� inicjatywy społecznej
odpowiedzialności biznesu firmy SHAMIR. Producent soczewek wraz z partnerami �� salonami
optycznymi...

Czytaj dalej...

 
 
 
 

 

 
 
Podobne
• Polska influencerka sprzedała wirtualną miłość za prawie milion złotych, 16.07.21

• Paweł Napieralski za Marka Rodwalda prezesem poznańskiego oddziału Polska Press, 15.07.21

• Wsparcie opieki zdrowotnej dla kobiet: Mindray przedstawia Nuewa I9, nowy aparat
ultrasonograficzny do zastosowań ginekologiczno-położniczych, 08.06.21
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