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Nie tylko Ziemia, jak to zauważył nasz wybitny dziadek Kopernik, się kręci, ale również nasza
działalność. Ostatnie upały nie zwolniły wcale naszego tempa i choć na pierwszy rzut oka tego
nie widać, to jednak wiele naszych działań nabiera rozpędu. O paru z nich możemy dzisiaj
opowiedzieć...

Znów powiększyło nam się grono ekspertów. Tym razem dołączyła do nas mgr Magdalena
Pełczyńska-Lots, psycholog i terapeuta Integracji Sensorycznej. Już wcześniej pisała dla nas
artykuły cieszące się dużym zainteresowaniem czytelniczym, teraz zaś zgodziła się udzielać
również porad ? oczywiście jak wszyscy nasi eksperci ? całkowicie bezpłatnie! W najbliższym
zaś czasie do listy tej dołączy kolejna wybitna osoba, już wkrótce się o tym przekonacie.

Nie tylko lista ekspertów się zwiększa. Rozrosła się nam bowiem ? po wnikliwej analizie ? grupa
artykułów w zakładce ?Powinieneś przeczytać?, a najświeższy z nich,  ?Przezroczysta? Agaty
Żółkiewskiej , pojawił się
tam w dniu dzisiejszym. Przypominamy jednocześnie, że cały czas możecie na nasze skrzynki
redakcyjne wysłać swoje propozycje artykułów, które Waszym zdaniem powinny się znaleźć w
tej zakładce.

Nadal też trwa zbiórka pieniędzy na wózek dla Wikuni oraz na rehabilitację dla Szymonka ?
podopiecznych naszej Fundacji, wszystkie szczegóły można znaleźć na profilu facebookowym
portalu. Tym, którzy już pomogli - serdecznie dziękujemy, pozostałych zaś z całego serca
zachęcamy!!! Jak sami zapewne wiecie, liczy się każda złotówka. Liczymy na Was!

Kręci się, albowiem nadchodzi kolejne ważne wydarzenie. We wrześniu ruszamy ze specjalną
aukcją na Allegro, organizowaną przez Fundację, w której do wylicytowania będą naprawdę
niesamowite i godne uwagi fanty od znanych osób (nie ujawnimy, jakie, ale wierzcie nam,
naprawdę z wysokich półek!). Warto czekać, zapewniamy!

Natomiast gdyby się zdarzyło tak, że ktoś z Was na odpowiedź od naszej Naczelnej, Kasi
Łukasiewicz czeka zbyt długo ? prosimy o wyrozumiałość. Kasia wyjechała bowiem na dwa
tygodnie i do internetu zaglądać będzie sporadycznie. W sprawach nie cierpiących zwłoki ?
prosimy pisać na adres redakcja@damy-rade.org.
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I na koniec, w wielkiej tajemnicy, powiemy Wam, że na grudzień szykujemy coś wyjątkowego.
Pomimo zimowej pory ? będzie naprawdę gorąco. Ale na razie szaaaa.... Trzymajcie kciuki...

Redakcja  

 2 / 2


