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Priechod pre chodcov bude

Galéria
riešený bezbariérovo
informuje:
V záujme zlepšenia funkčné- ný bezbariérovo s vytvorením

X. číslo, november 2015
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Polopodzemné kontajnery

Október – mesiac Úcty k starším
v zariadení pre seniorov Komfort

Výstav sociálnych bytov
pokračuje
podľa
plánu
Šarkaniáda
v MŠ
Tribečská
2703/10 v Topoľčanoch

Mládežníci z MFK Topoľčany používajú pomôcky
ako vo futbalovej škole Ajaxu Amsterdam

Zimná údržba mestských komunikácií a chodníkov

