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na prezent? Nie musisz wydawać połowy swoich zarobków,
ginalny upominek.

muszą być nudne. Niewielkim kosztem możesz sprawić
swoim bliskim lub kolegom i
koleżankom z pracy odrobinę
radości. Małe, pomarańczowe, ślicznie przyozdobione i
bajecznie pachnące... Wystarczy, że kupisz dorodną pomarańczę, paczkę goździków i
wstążkę. Odrobina wyobraźni,
tylko tyle jest potrzebne, by
stworzyć fantazyjne cudo, które na pewno ozdobi świąteczny stół, a swoim zapachem
zwabi niejednego gościa.

na prezenty
Ostatnimi czasy modna jest
technika dekorowania drewnianych przedmiotów metodą decoupage, czyli przy pomocy serwetek. Nie trzeba więc być szczególnie uzdolnionym plastycznie,
by wykonać małe arcydzieło.

jest transmitowany przez polską
telewizję. Nasz śląski Koncert
Noworoczny odbędzie się w niedzielę, 2 stycznia, o godzinie 17.
Szczegóły już w kolejnym wydaniu „Gazety Miejskiej”.

Prezent można zrobić
samemu

Dla przykładu można ozdobić
pudełko na herbatę. Samą drewnianą, niebejcowaną szkatułkę
można dostać w wielu sklepach,
nie tylko specjalistycznych.

Do Wigilii zostało jeszcze kilka
dni, można więc pomyśleć o wykonaniu prezentu własnoręcznie.
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Potem będzie potrzebna jeszcze
farba podkładowa, plakatówki,
pędzle i lakier bezbarwny, który
nada przedmiotowi blasku.
Podczas zakupów warto też rozejrzeć się za dobrymi, pakowanymi w osobne torebeczki herbatami. Idealny prezent na zimowy
czas.
Symboliczne upominki też nie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wiadomo, że prezenty podczas tych świąt nie są najistotniejsze, jednak stanowią miły
ich akcent. W końcu radość
obdarowane z trafionego prezentu jest bezcenna.
(mu)
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Kolejne niepubliczne przedszkole
powstało w Gliwicach przy ul. Wiejskiej

Tęczowa
kraina dla
najmłodszych
Jest ich prawie 30. Najmłodsze ma
2,5 roku, dwójka jest obcojęzyczna,
a wszystkie w przedszkolu są po raz
pierwszy. Po dwóch miesiącach od momentu, w którym trzeba było przeżyć
trudne rozstanie z mamą, tańczą, śpiewają, liczą po angielsku i głośno krzyczą,
że w przedszkolu fajnie jest.
Już wkrótce dołączy do nich
kolejnych 25 dzieciaków, które dzięki unijnej dotacji będą
mogły z przedszkola korzystać za darmo.

nim ostatnie prace. Przybywa
pomocy edukacyjnych oraz
zabawek. Na razie całość finansowana jest z własnych
środków.

Przedszkole wprawdzie działa
od 1 września, ale dopiero
teraz zaproszono gości na
oficjalne otwarcie. Dlaczego?
Ponieważ dzieciaki musiały
się zaaklimatyzować i przygotować do występu przed
publicznością.

Jest jednak spora szansa
na to, że „Tęczowa Kraina”
otrzyma dofinansowanie z budżetu unijnego. Wszystko za
sprawą projektu „Mali kreatorzy, wielcy odkrywcy”, który
już zyskał akceptację, a jego
pomysłodawczynie czekają
tylko na podpisanie umowy.
Te pieniądze mają ogromne
znaczenie, ponieważ zostaną
przeznaczone na wyposażenie przedszkola oraz na pomoce naukowe do realizacji
projektu.
Istotnym elementem jego
realizacji będzie możliwość
przyjęcia do przedszkola grupy 25 dzieci, których mamy
chcą po urlopie wychowawczym powrócić na rynek pracy. Chodzi głównie o kobiety,
które same wychowują dzieci,
bądź znajdują się w trudnej
sytuacji ekonomicznej i potrzebują wsparcia. Te dzieci
będą korzystać z przedszkola
nieodpłatnie.

Przedszkole „Tęczowa kraina”, to kolejne zrealizowane
edukacyjne marzenie Iwony
Guzickiej i Elżbiety Więcław,
założycielek Filomaty. Po liceum, gimnazjum i szkole
podstawowej przyszła kolej
właśnie na przedszkole.
– Wychodzimy z założenia,
że jeżeli chcemy zmieniać
świat, to trzeba go zmieniać
od najmłodszych dzieci. Stąd
przedszkole, które zamyka
naszą koncepcję edukacyjną.
W tej chwili kształcimy dzieci
od przedszkola do matury –
mówią.
Panie przyznają, że utworzenie przedszkola było wielkim
wyzwaniem. Wszystkie przedszkolaki, a jest ich prawie 30,
do przedszkola trafiły po raz
pierwszy. To 3, 4-letnie maluchy, które nieraz przeżywały
trudne chwile, kiedy trzeba
było rozstać się z mamą czy
babcią. Musiały nauczyć się
samodzielności i współpracy
w grupie rówieśników.
Placówka jest w fazie organizacji. Budynek przy ulicy
Wiejskiej został przebudowany i zaadoptowany do potrzeb przedszkola. Trwają w

To już drugie przedszkole niepubliczne otwarte w Gliwicach
w ostatnim czasie. Pierwsze
działa w Sośnicy i przez najbliższe dwa lata dzieci mogą
do niego uczęszczać za darmo. Z danych Urzędu Miasta
wynika, że w tej chwili mamy
prawie sto procent miejsc w
przedszkolach w stosunku do
liczby dzieci w odpowiednim
wieku. Oferta jest więc różnorodna i każdy rodzic może
wybrać to, co odpowiada mu
najbardziej.

Nina Drzewiecka

