Policja u Seniorów
Wpisany przez Mirosława Missala
sobota, 10 grudnia 2011 23:15

Ostatnie zajęcia Akademii
Jagoda
Aktywnego
Tomanek-Olczak
Seniora w -bieżącym
oficer prasowy
roku poprowadzili
Komendy
Tomasz
oraz
przedstawiciele
dzielnicowi
Gabryś mł.
siemianow
asp.
i mł. as
Więcej zdjęć w galerii.
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Ich wystąpienia były bogato ilustrowane krótkimi filmami z serii "z życia wzięte". Dużą
niespodzianką dla uczestników wykładu okazały się zakupione dla nich przez Stowarzyszenie
„PRO MERITUM” gwizdki, które w chwili zagrożenia mogą pomóc seniorom zwrócić uwagę
przechodniów na zaistniałą sytuację. Innymi tematami poruszonymi przez mundurowych były
cele i założenia kampanii społecznej „Nie reagujesz – akceptujesz” oraz trwającej w całym
kraju akcji „Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Ten ostatni temat, czyli
bezpieczeństwo na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszego, będzie
kontynuowany na kolejnym wykładzie w drugim semestrze. Po zakończeniu części oficjalnej
wykładu seniorzy mieli możliwość zadawania dzielnicowym i Pani rzecznik pytań wynikających
z ich życiowego doświadczenia oraz sytuacji, z którymi zdarzyło im się spotkać. Spotkanie
zakończyło się wzajemnym składaniem życzeń świątecznych oraz noworocznych.
Kolejny wykład dopiero w styczniu ale za to bardzo podniosły i uroczysty. Nowy rok Akademia
Aktywnego Seniora rozpocznie koncertem w wykonaniu muzyków Filharmonii Śląskiej.
Tematem koncertu będzie muzyka francuska, a posłuchać jej będzie można w pięknych
wnętrzach Sali Koncertowej Willi Fitznera.

Pro jednotlivce, kteří kupují léky on-line, existuje několik skvělých faktorů, které nemohly být
ignorovány. Různé opravné prostředky se používají k ošetření příznaků Parkinsonovy nemoci,
jako je například špatné svalové kontroly. Tento lék se používá v kombinaci s jinými léky k
zacházení příznaků Parkinsonovy nemoci. Viagra, který se používá k léčbě neschopnost
dosáhnout nebo udržet erekci a dalších států spojené s erektilní dysfunkcí. Máte-li zájem o htt
p://viagra-cz.org/erektiln%C3%AD-dysfunkce.html
, patrně vůle 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
, jako odkaz na různé typy zdravotnických otázek. Známky sexuálních zdravotnických otázek u
mužů patří nemožnost získat orgasmus i přes adekvátní sex stimulaci. I když je erektilní
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
zacházení impotence? Mějte na paměti, webové stránky, která nabízí vztyčitelný dysfunkce
drogy jako Viagra bez medical předpisu není bezpečné. Když si objednáte z neznámé firmy,
spuštění riziko vzniku rušivých léky.
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