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Początek lipca wita nas falą upałów, piękną pogodą, z rzadka tylko przeplataną krótkimi, letnimi
burzami, wysoka temperatura zniechęca do jakiejkolwiek aktywności sprawiając, że marzymy
głównie o leżaku pod parasolem, szmaragdowej wodzie kilka metrów od nas i oszronionej
szklaneczce pod ręką. Każdemu wszak należy się wypoczynek...

Nasza Naczelna, stosując w całej rozciągłości tę prawdę, wypoczywa nad polskim morzem,
regenerując siły i korzystając z zasłużonego odpoczynku. A Wy? Jakie macie plany wakacyjne?
Wyjazdy? Urlopy? Przerwy? Rodzinne wojaże? A może remonty, naprawy? Opowiedzcie nam o
tym, jesteśmy bardzo ciekawi.

Poza tym ? od kilku dni jesteśmy zarejestrowani w systemie ?SiePomaga.pl?. Skutkuje to tym,
że można wspomóc naszą Fundację przy pomocy niewielkiego banerka widocznego na górze
strony. Wystarczy wpisać odpowiednią kwotę, kliknąć i już przenosimy się do prostego w
obsłudze okienka płatniczego. Bez wypełniania uciążliwych druków, potwierdzeń, czy
formalności. To duże ułatwienie i odtąd każdy, kto chce wspomóc Fundację choćby
symboliczną złotówką, będzie mógł to zrobić w jeszcze przystępniejszej formie. A więcej o
naszej Fundacji w systemie SiePomaga poczytacie pod TYM LINKIEM . 

Na koniec zaś ? zadanie domowe, żeby Wam w tym okresie wakacyjnym za leniwie nie było.
Mamy do Was ogromną prośbę. Podawajcie w komentarzach tytuły artykułów z naszego
portalu, które wywarły na Was największe wrażenie, miały na Was największy wpływ, zmieniły
coś w Waszym życiu, były przełomowe lub po prostu wyjątkowe. Chcemy bowiem stworzyć
specjalną zakładkę z tekstami, który każdy użytkownik powinien przeczytać i liczymy na to, że
Wy nam w przygotowaniu takiej specjalnej listy pomożecie.

Życzymy miłego odpoczynku i udanych wakacji wszystkim naszym Czytelnikom! Oczywiście
zapewniamy, że mimo letniej pory i sezonu urlopowego, warto będzie do nas zaglądać. Ciągle
bowiem znajdziecie coś nowego, coś ciekawego. Zostajemy na fali i dajemy radę!
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