PRO MERITUM zaprasza
Wpisany przez Administrator
środa, 01 czerwca 2011 21:24

ZSTiO Meritum to szkoła z ponad 50 letnią historią. Tradycyjny wygląd szkoły oraz wieloletnie
tradycje doskonale jednak komponują się z nowoczesnością oraz wychodzeniem naprzeciw
potrzebom środowiska lokalnego, czego najnowszym przykładem może być powołanie w marcu
br. Stowarzyszenia Społeczno-Edukacyjnego PRO MERITUM.
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Celem PRO MERITUM jest wzbogacenie oferty edukacyjnej adresowanej do szerokiego grona
odbiorców oraz troska o doskonalenie i kształtowanie nowej jakości społeczności lokalnej.
Pragniemy wszechstronnie wspierać działania szkoły oraz rozszerzyć działania
społeczno-edukacyjne na nowe grupy odbiorców – relacjonuje prezes Stowarzyszenia pani
Mirosława Missala
.

Pomysłów na realizację zamierzonych celów członkowie Stowarzyszenia mają wiele – w chwili
obecnej trwają prace nad projektem realizowanym z siemianowickim Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej
, zaś
jesienią zainaugurowana zostanie działalność Akademii Umiejętności Społecznych.
Swoje miejsce w Akademii będą mogli odnaleźć przedstawiciele wszystkie grup wiekowych –
zachęca prezes PRO MERITUM – na zajęcia, i to bynajmniej nie typowo szkolne, już teraz
zapraszamy do Akademii Aktywnego Seniora, Akademii Aktywnej Mamy oraz Akademii
Mądrego Malucha. Oferta programowa Akademii obejmie szeroki zakres zagadnień i
aktywności – od teoretycznych po sportowe i hobbystyczne.
Wszystkich zainteresowanych działaniem stowarzyszenia zarząd zaprasza do wstąpienia w
jego szeregi. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę, chcemy, by razem z nami wspierali
Państwo działania na rzecz Stowarzyszenia "PRO MERITUM" oraz środowiska lokalnego,
wierzymy, że wspólnie z Państwem osiągniemy wszelkie zamierzone cele. Deklaracja
członkowska do pobrania tutaj .

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 ošetření neschopnost
dosáhnout nebo udržet erekci a dalších států spojené s vztyčitelný 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
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? Záležitosti, jako je
Erektilní dysfunkce
, odkazují na různé typy zdravotních problémů. Známky sex zdraví problémů u mužů patří
nemožnost získat orgasmus i přes adekvátní sexuální stimulaci. I když je vztyčitelný dysfunkce
je sám o sobě nemusí být závažné, někdy je jedním z prvních varovné příznaky jiných
základních zdraví podmínek, které mohou být velmi závažné. Jaký lék dělá léčbě impotence?
Mějte na paměti, webové stránky, která nabízí vztyčitelný dysfunkce drogy jako Viagra bez
lékařského předpisu není bezpečné. Když si objednáte z neznámé firmy, spuštění riziko vzniku
rušivých léky.
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