Mocne wejście w wakacje
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LEWIN KŁODZKI (inf. wł.). Jeszcze na dobre nie ochłonęli po dopiero co zakończonym roku
szkolnym i odebraniu świadectw, a już przyszło im brać udział w festynie rozpoczynającym
wakacje. Dzieciom i nastolatkom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego "Na Bursztynowym
Szlaku" tego typu niespodziankę zafundowała rada rodziców przy nim działająca.

- Postanowiliśmy urozmaicić czas dzieciakom w tak szczególnym dniu i zorganizowaliśmy dzisiaj
festyn rodzinny. Jak widać, kompleks sportowy przy szkole tętni życiem, co potwierdza, że było warto
wyjść z taką propozycją - mówi Justyna Klich, przewodnicząca rady rodziców. - Oczywiście pomogła
nam dyrekcja zespołu oraz niektórzy nauczyciele, za co serdecznie dziękuję.

Pierwsza tego typu impreza tej rady zaowocowała tym, co wzbudza szczególną radość. Były więc
udostępnione zjeżdżalnie w różnej postaci, do których ustawiły się kolejki. Podobnie było w
przypadku stoisk ze słodkościami, puszczania mydlanych baniek oraz upiększania twarzy. Adresaci
tych i innych propozycji byli zadowoleni. W ten sam sposób rada rodziców chce z nimi wejść w nowy
rok szkolny.
Podczas gdy najmłodsi lewinianie korzystali z uciech, zapytaliśmy niektórych rodziców, jak
zaplanowali letnia kanikułę dla swoich pociech.

- Moja dwójka dzieci wakacje spędzi troszeczkę u jednej babci, troszeczkę u drugiej. To są
sześciolatki, więc nie ma mowy o półkoloniach lub koloniach. Na pewno wyjedziemy na dwa tygodnie
poza Lewin. Ogólnie te wakacje zapowiadają się skromniej - słyszymy od Heleny Krzak.
Pan Paweł szczerze przyznaje, że dopiero rozgląda się za czymś fajnym dla swojej rodziny. Nie
wyklucza wyjazdu poza ziemię kłodzką - tak dla zmiany klimatu...

- A my już wiemy, że za tydzień - pomimo kryzysu - pojedziemy za granicę, natomiast na początku
sierpnia nad Bałtyk - dowiadujemy się od Macieja Klicha. - Sporo wydamy na zakup paliwa, bo ceny
bardzo wzrosły. Kwatery nad morzem rezerwowaliśmy wcześniej, więc mam nadzieję, że nie
przyjdzie nam do nich dopłacać.
Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć wszystkim uczniom i ich rodzicom udanych wakacji.
(bwb)

