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nał nas, że musi za niego podziękować. A
telewizor dostał od burmistrza i jego żony.
- Wiem, że pan burmistrz nie chciałby

żadnych szczególnych podziękowań. -
mówi pani Alicja. - Zwyczajnie wzruszył
się losem Sławka i postanowił mu sprawić
radość. Liczył na to, że pozostanie anoni-
mowy. Ale dla nas, to bardzo ważne by
móc powiedzieć "dziękuję". Bo za tym te-
lewizorem jest przecież uśmiech naszego
syna i są jego radośniejsze chwile. A
słowo "dziękuję", to najmniej co możemy
dać.

Sławek jak zawsze był radosny. Grał
na komputerze, pokazywał swoje
"skarby", mówił o programach, które lubi
oglądać. A my z panią Alicją rozmawia-
liśmy jeszcze o tym rowie za domem.
Zgoda na jego zasypanie jest, i ta są-
siedzka, i ta formalna. Brak tylko pienię-
dzy. Ale może i w tej sprawie coś uda się
zrobić. Państwo Kurpiszowie składają od-
powiednie wnioski do instytucji, pan bur-
mistrz obiecał pomoc. Może znajdzie się
sponsor? Bo droga do domu naprawdę
jest potrzebna. Kiedy Sławek dorośnie,
każde jego wyjście będzie wymagało do-
jazdu samochodu pod drzwi. Nie wiadomo
też ile razy dotrzeć tam będzie musiało
pogotowie, albo rodzina, która zostanie
poproszona o pomoc. Dziś dojście do
domu Sławka możliwe jest tylko przez wą-
skie przejście między budynkami. Na
szczęście mieści się tam wózek, ale
gdyby musiał być większy?

pisaliśmy o Sławku Kurpiszu z Kąko-
śniową. Chłopiec ma dopiero jedena-
u, bo nogi odmówiły posłuszeństwa.
mu lub w ogrodzie obok posesji. Cza-
trzy razy w tygodniu na rehabilitację
nie jest naprawdę ciężko. Najtrudniej
ak coraz mniej może zrobić sam. Na
m, potrafi cieszyć się z drobiazgów i
dza ich dom.

dziękuje

W Przedszkolu Samorządo-
wym w Drzeczkowie właśnie
zakończono realizację projektu
„Rozwój inteligencji przed-
szkolaka” współfinansowa-
nego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ra-
mach programu operacyjnego
Kapitał Ludzki – Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompe-

tencji w regionach, Działanie 9.
5 Oddolne inicjatywy eduka-
cyjne na obszarach wiejskich.

W czerwcu zakończyły się za-
jęcia z dziećmi programem "Mały
odkrywca w przedszkolu" oraz
programem wspierającym „Coo-
kie and Friends”. Te pierwsze do-
tyczyły nauki czytania poprzez
zabawę, drugie natomiast nauki

Całoroczny projekt

Czytelnik z Kleszczewa zadzwonił do nas, z prośbą by napisać, że od lat już przed świetlicą we wsi
w kilku gazonach są zawsze ładne kwiaty. Ponieważ w budynku świetlicy właśnie teraz odremonto-
wuje się mieszkanie dla poszkodowanych, o czym piszemy na str.1, postanowiliśmy zobaczyć jedno
i drugie. Okazuje się, że gazony stoją bliżej drogi, tuż przy przystanku autobusowym. Są rzeczywi-
ście obsadzone kolorowymi kwiatami. W tym roku znalazły się w nich turki, pelargonie i begonie. Jest
więc przede wszystkim pomarańczowo i czerwono. O te gazony od kilku lat dba żona sołtysa, Kazi-
miera Kolańczyk. Już wiosną sadzi kwiaty, a potem podlewa je i pielęgnuje. W wakacje pomaga jej
przy tym wnuczka. Nic dziwnego, że mieszkańcom Kleszczewa bardzo się to podoba.

języka angielskiego.
Dzięki realizacji programu

"Mały odkrywca w przedszkolu"
udało się zainteresować dzieci
geografią świata, sztuką czytania,
„Cookie and Friends” pozwolił
dzieciom osłuchać sie z podsta-
wowym słownictwem języka an-
gielskiego, nauczył jego
poprawnej wymowy i intonacji
oraz praktycznych zwrotów i
umiejętności z zastosowaniem w
praktyce.

Realizacja programu zakoń-
czona została 31 lipca.


