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Trwający obecnie karnawał, to czas zabaw, maskarad i wielkich balów. Z myślą o swoich
najmłodszych studentach Stowarzyszenie PRO MERITUM działające przy ZSTiO "Meritum" w
Siemianowicach Śląskich zorganizowało wspaniały BAL KARNAWAŁOWY.
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Po uroczystym powitaniu wszystkich przemiłych gości: wróżek, czarnoksiężników, piratów,
rycerzy, księżniczek i ich rodziców, zaczęła się 2 godzinna zabawa. Dzieci bawiły się przy
dźwiękach piosenek dla najmłodszych i największych przebojów karnawału. Podczas zabawy
odbywały się konkursy - oczywiście z nagrodami. Dla wszystkich przygotowano poczęstunek.
Kiedy dzieciaki świetnie się bawiły, w sali obok rodzice przy kawie i słodkim poczęstunku mieli
czas na wspólne rozmowy. Na zakończenie organizatorzy podziękowali wszystkim za przybycie
i wspaniałą zabawę, wręczając upominki i nadając tytuł „MISTRZA DOBREJ ZABAWY”. Czy
warto było? Odpowiedź jest bardzo prosta: tak i jeszcze raz tak! Warto było poświęcić czas na
przygotowania, żeby na koniec zobaczyć uśmiech na twarzach dzieci i zadowolenie rodziców.
Piękniejszych podziękowań chyba nie potrzeba!
Rodziców zainteresowanych dołączeniem do zajęć "Przedszkolaki na sportowo" serdecznie
zapraszam na stronę Stowarzyszenia www.promeritum.org lub proszę o kontakt telefoniczny
pod numerem 606 – 398 – 157
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Pro jednotlivce, kdo kupují léky on-line, existuje několik skvělých faktorů, které nemohly být
ignorovány. Různé opravné prostředky se používají k léčbě 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
, možná vůle chtít čtení o
http://viagra-cz.org/%C5%BE%C3%A1dn%C3%A1_erekce.html
. Někdo vám o
sildenafil cena
? Záležitosti, jako je
Erektilní dysfunkce
, odkazují na různé typy zdraví problémů. Známky pohlaví zdravotních problémů 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
zdravotnických podmínek, které mohou být velmi závažné. Jaký lék dělá zacházení impotence?
Mějte na paměti, webové stránky, která nabízí erectile dysfunkce drogy jako Viagra bez medical
předpisu není bezpečné. Když si objednáte z neznámé firmy, spuštění riziko vzniku rušivých
léky.
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