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Strona główna Biznes Gospodarka

Kultura i Rozrywka

Motoryzacja Sport Technologie

Turystyka Zdrowie i Uroda
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Dzieci z wrocławskiego domu dziecka
pojechały na Słowację
opublikowany: poniedziałek, 14 grudzień 2009 / źródło: Krajowy Rejestr Długów

Maciej Kaczmarski, Konsul
Honorowy Słowacji wraz z
wychowankami domu dziecka

Wychowankowie z Wrocławskiego Centrum Opieki Wychowania i Adopcji spędzą 2
tygodnie na Słowacji uczestnicząc w międzynarodowym obozie dziecięcym. Koszty
ich wyjazdu wraz z kieszonkowym pokrył Maciej Kaczmarski, Konsul Honorowy
Słowacji we Wrocławiu.
Zakupy przez internet

Przegląd tematów

Jan Kreft dołącza do zespołu
Yellow Group
Zbliża się finał Klasy ze Snów

E-debiut luksusu Coconti
Katalityczna redukcja na włoskiej
licencji

Bawełniane anioły z Zielonego
Wzgórza
Co kupić na Święta Dziadkowi i
Babci? Proste i niedrogie
pomysły

Jak zarejestrować sprowadzony
samoch ód?
Lark FreeBird 43.2:4,3" ekran,
szybki i czuły odbiornik GPS

Otwarcie Decathlon w Legnicy
zostało przełożone
Droga ku sławie największych
gwiazd Premier League.

Dziesięcioro wychowanków wrocławskiego domu dziecka wyruszyło
na Słowację w piątek, 11 grudnia. U naszych południowych
sąsiadów spędzą 2 tygodnie na międzynarodowym dziecięcym
obozie, w którym wezmą udział dzieci z Serbii, Chorwacji, Ukrainy,
Iraku, Słowacji oraz z Polski.
Przed wyjazdem wychowankowie WCOWiA odwiedzili Konsulat
Honorowy Słowacji, przyglądając się pracy konsulatu oraz
Krajowego Rejestru Długów, którego przewodniczącym Rady
Nadzorczej jest Maciej Kaczmarski.
Podczas pobytu na Słowacji wszyscy uczestnicy obozu, w grupach
narodowych, będą mieli za zadanie przygotować prezentację na
temat kultury swojego kraju, którą zademonstrują pozostałym. To
pozwoli dzieciom pochodzącym z różnych krajów lepiej się poznać i
zaprzyjaźnić. Poza tym na wychowanków domu dziecka czeka
szereg atrakcji, które z pewnością dostarczą niezapomnianych
wrażeń. Wizyta na torze saneczkowym, kąpiele termalne,
zwiedzanie zamków, jaskiń, wycieczki w góry, jazda na gokartach –
to tylko niektóre z nich.
Mali wrocławianie pozostaną na Słowacji do Wigilii, którą spędzą
razem ze swoimi rówieśnikami z innych krajów.

Net Car Opony letnie
Barum do samochodów
osobowych

CleioCars Nowe
samochody Toyota do 25%
taniej

10 najczęściej czytanych
Kim naprawdę był Święty Mikołaj?
Luki w przeglądarkach a bezpieczeństwo w
Internecie
Nowy wymiar sportu - Decathlon w Warszawie
Wielkie otwarcie na koniec roku &#8211;
Decathlon w Legnicy
Mikołajkowe słodkości w Galerii Mokotów i
Złotych Tarasach
Wnętrze w świątecznej szacie
Rajd Barbórka zakończy rajdowy sezon 2009
4 grudnia - noc zakupów w Renomie!
Konkurs Świąteczny!
Cudów nie ma: Test kremów
przeciwzmarszczkowych pod oczy

Krajowy Rejestr Długów
51-214, Wrocław
ul. Armii Ludowej 21
http://www.krd.pl
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Narzędzia wspierające
zarządzanie zdecentralizowane
Czy informatyzacja procesów
personalnych ma sens?

Najpopularniejsze kierunki w
2010
INTERFERIE Medical SPA - nowy
ośrodek w Świnoujściu

Stop chrapaniu!
EKOprzekąska

Zatwierdzili, ale czy ma przyszłość?
- DVB-T2
Studencie chcesz zdobyć
doświadczenie? Zostań
wolontariuszem
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