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Święto to zostało ustanowione dla podkreślenia rangi przyjętej przez polski parlament Ustawy o ochronie
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Uczniowie Meritum mieli okazję do pochylenia się nad losem zwierząt podczas warsztatów
przeprowadzonych przez gości - przedstawicieli Fundacji S.O.S. dla Zwierząt wspieranych
przez Karolinę Golly (naszą uczennicę i wolontariuszkę Fundacji) oraz uroczą suczkę Fokę.
Panie Aneta Motak i Maja Głowacka opowiedziały o działaniach fundacji oraz zachęcały do
podjęcia wolontariatu na rzecz zwierząt. Meritumowcy poznali również procedurę dotyczącą
adopcji (również wirtualnej) zwierząt. Tu szczególnie pozdrawiamy Fokę i życzymy szybkiego
znalezienia ciepłego domu! Zajęcia okazały się strzałem w dziesiątkę - rozmowy o zwierzętach
jeszcze długo toczyły się w szkolnych kuluarach. Wszystkich zainteresowanych działalnością
Fundacji zapraszamy tutaj: http://fundacjasosdlazwierzat.org/psia-chata lub tutaj: https://www.f
acebook.com/fundacjasosdlazwierzat
PS. Dziękujemy za wsparcie zwierząt wszystkich, którzy odwiedzili szkolną kawiarenkę
prowadzoną tym razem przez 1aLO - zysk w wysokości 160,00 zł zostanie przekazany
oczywiście na rzecz czworonogów.

Pro jedinců, kteří kupují léky on-line, existuje několik skvělých faktorů, které nemohly být
ignorovány. Různé opravné prostředky se používají k zacházení příznaků Parkinsonovy
nemoci, jako je například špatné svalové kontroly. Tento lék se používá v kombinaci s jinými
léky k ošetření příznaků Parkinsonovy nemoci. Viagra, který se používá k zacházení neúspěch
dosáhnout nebo udržet erekci a dalších států spojené s erectile dysfunkcí. Máte-li zájem o http
://viagra-cz.org/erektiln%C3%AD-dysfunkce.html
, patrně nebude chtít přečíst o
http://viagra-cz.org/%C5%BE%C3%A1dn%C3%A1_erekce.html
. Někdo vám o
sildenafil cena
? Záležitosti, jako je
Erektilní dysfunkce
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, odkazují na různé typy zdraví problémů. Známky pohlaví zdravotnických problémů u mužů
patří nemožnost získat orgasmus i přes adekvátní sexuální stimulaci. I když je erectile
dysfunkce je sám o sobě nemusí být závažné, někdy je jedním z prvních varovné příznaky
jiných základních zdravotních podmínek, které mohou být velmi závažné. Jaký lék dělá úprava
impotence? Mějte na paměti, webové stránky, která nabízí erektilní dysfunkce drogy jako Viagra
bez lékařského předpisu není bezpečné. Když si objednáte z neznámé firmy, spuštění riziko
vzniku rušivých léky.
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