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Oj, dzieje się. Wszyscy już z pewnością zdążyliście zauważyć nowy, odświeżony wygląd naszej
strony. Zawdzięczamy go współpracującej z nami już od pewnego czasu utalentowanej
graficzce, Magdzie Krysie . Warto nadmienić, że jest ona również projektantką logotypu oraz
całej strony Tęczowego Wąwozu, odpowiada też za wygląd strony 
www z bajkami
. Cieszymy się, że tak zdolna osoba zgodziła się nam pomagać i w tym miejscu składamy
serdeczne podziękowania za trud włożony w jej pracę twórczą. Dzięki, Madzia!!! Jesteś wielka!!!

Oczywiście, prace nad udoskonalaniem nowego layoutu i funkcjonalności portalu ciągle trwają i
wszelkie Wasze uwagi są mile widziane. Napiszcie, jak Wam się podoba nowy wygląd strony,
zgłaszajcie do nas swoje sugestie, propozycje, uwagi, pisząc je w komentarzach lub wysyłając
bezpośrednio na adres mailowy redakcji. Chcemy, by portal był jak najlepiej dopasowany do
Waszych oczekiwań i potrzeb, ponieważ jest on dla Was i Wy go również tworzycie.    

Tydzień temu zapowiadaliśmy, że zdradzimy, jakie to ważne wydarzenie szykujemy na ten
tydzień i właśnie nadszedł czas, by o nim opowiedzieć. Otóż już jutro, 5 czerwca, o godzinie
11-tej, w Przedszkolu nr 26 na Starym Mieście w Lublinie, będzie mieć miejsce czytanie
naszych bajek z książki ?Tuż pod moim nosem". Będzie ono jednak wyjątkowe i
niepowtarzalne, gdyż wezmą w nim udział znakomici goście. Opowiastki o niepełnosprawności
przeczytają przedszkolakom: Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman,
dziennikarka Radia Lublin i Kawaler Orderu Uśmiechu Ewa Dados, mocno zaangażowany w
kwestie niepełnosprawności i pomocy naszej Fundacji burmistrz Kazimierza Dolnego Grzegorz
Dunia oraz patron naszego projektu, lider Formacji Nieżywych Schabuff i założyciel
Artystycznego Przedszkola w Częstochowie Olek Klepacz. Mamy nadzieję, że tak wyjątkowa
grupa osób nie po raz ostatni pojawia się razem z nami w przedszkolu i że uda nam się częściej
w przyszłym roku szkolnym takie spotkania organizować. Oczywiście, standardowo, obiecujemy
relację i dokumentację fotograficzną.

Zachęcamy do odwiedzania portalu, czytania, komentowania, pisania, aktywnego udzielania się
w naszych działaniach. Jesteśmy dla Was i razem, jak zawsze, Damy Radę!!!
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http://www.magkrysa.pl
http://www.bajkipsychoedukacyjne.pl

