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Przedszkole w Drzeczkowie
Przedszkole złożyło wniosek w

marcu 2009 r., w kwietniu prze-
szedł on pozytywną ocenę for-
malną, następnie merytoryczną i
we wrześniu został przyjęty do rea-
lizacji.

W ramach projektu w przed-
szkolu odbywają się zajęcia dodat-
kowe, podczas których
realizowane są trzy programy
wspierające ich rozwój: "Języczek
wędrowniczek", "Cookie and
Friends" oraz "Mały Odkrywca w
Przedszkolu.

Realizacja projektu ma na celu
wsparcie i stymulację rozwoju inte-
lektualnego 25 dzieci z 4 wiejskich
miejscowości poprzez zminimali-
zowanie różnic w zakresie dostępu
do terapii logopedycznej, nauki ję-
zyka obcego i nowoczesnych
metod nauki czytania.

Pierwszy program wspierający
"Języczek wędrowniczek" ma na

Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie po raz drugi otrzy-mało dofinansowanie ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznegow ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki– Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarachwiejskich. Tym razem na realizację projektu „Trójstronnewsparcie przedszkolaka", którego realizacja rozpoczęła się1 października br. i potrwa do 31 marca 2010 roku.celu diagnozę, profilaktykę i wła-
ściwą terapię logopedyczną
dziecka. Ćwiczenia usprawniające
język, mięśnie warg, podniebienie
oraz ćwiczenia oddechowe i fona-
cyjne pozwolą na wyrównanie róż-
nic rozwojowych.

Drugi program "Cookie and
Friends" ma za zadanie poprzez
gry i zabawy uaktywnić u dzieci
niezwykły potencjał i zdolności ję-
zykowe. W szczególności rozwój
umiejętności osłuchania z języ-
kiem angielskim, naukę prawidło-
wej wymowy i intonacji oraz naukę
praktycznych zwrotów i umiejętno-
ści oraz ich zastosowanie w prak-
tyce.

Program "Mały Odkrywca w
Przedszkolu", którego autorem
jest Akademia Nauki to forma
nauki poprzez zabawę. Dzieci
uczestniczące w nim po roku lub
dwóch zaczynają czytać bez for-

malnych lekcji nauki czytania. Pro-
gram nosi nazwę "Przygoda w
czasie i przestrzeni".

Wsparciem zostaną objęci rów-
nież rodzice przedszkolaków po-
przez udział w warsztatach
"Genialny umysł dziecka – trening
domowy", które zostaną przepro-
wadzone w miesiącu październiku
w wymiarze 3 godzin. Na warszta-
tach przekazane zostaną rodzicom
informacje i materiały dotyczące

psychologii dziecka oraz pracy in-
dywidualnej z dziećmi w domu.

W ramach projektu przedszko-
lacy otrzymają również kolorowe
książeczki, gry utrwalające, pod-
ręcznik do nauki języka angiel-
skiego zawierające karty pracy
oraz płytę CD, pluszowe miśki i
wyprawkę z materiałami plastycz-
nymi. Natomiast placówka wzbo-
gaci się o telewizor z dużym
ekranem i odtwarzacz DVD.

Maria i Józef Ambroży z Wojnowic obchodzili 50-lecie wspólnego życia już
we wrześniu, choć rocznica przypada dopiero teraz, w listopadzie. Na uro-
czystość przyjechali wszyscy bliscy, ponad czterdzieści osób. Cieszyli się ze
spotkania, życzyli zdrowia, wspominali. A było co wspominać, zwłaszcza o
zmianach we wsi, bo rodzice i dziadkowie całe swoje życie spędzili w Woj-
nowicach. Tutaj się urodzili, tu poznali i tu w rodzinnym domu pani Marii wzięli
ślub. Pan Józef za młodu pracował na budowach, potem przez 7 lat na kolei,
a najdłużej, ponad 30 lat w drogownictwie. I stamtąd przeszedł na emeryturę.
Ale jubilaci uprawiali też hektar ziemi, hodowali krowy, świnie, trzymali w za-
grodzie drób. Napracowali się przez te lata. Państwo Ambroży wychowali
syna i dwie córki. Syn z rodziną mieszka w Wojnowicach, jedna córka w Wy-
ciążkowie, a druga z rodzicami. W domu jest też zięć, wnuczka z mężem i
dwójka dzieci. A więc codziennie do stołu siada tu osiem osób. Jubilaci mają
szóstkę wnucząt i szóstkę prawnucząt. Można powiedzieć, że są z życia za-
dowoleni, choć teraz nie dopisuje im zdrowie. Ale po domu się jeszcze krzą-
tają. Pani Maria gotuje dla wszystkich, zajmuje się prawnukami. Pan Józef
odwiedza syna, wychodzi z maluchami na spacer, wieczorami razem z żoną
ogląda telewizję. A o czym marzą? Tylko o zdrowiu dla siebie i bliskich.

Z WIZYTĄ U SENIORÓWZ WIZYTĄ U SENIORÓW

W sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury spotkały się delega-
cje, które uczestniczyły w tegorocznych dożynkach gminnych.
Spotkanie to było podziękowaniem nie tylko za udział w imprezie,
złożenie wieńców dożynkowych, ale również za całoroczną pracę
na rzecz zebrania plonów.


