GMINA LIW

Uroczyste otwarcie „Podwórka Talentów NIVEA”
przy Samorządowym Przedszkolu w Wyszkowie

7 listopada 2017r. odbyła się uroczystość otwarcia „Podwórka Talentów NIVEA” przy Samorządowym Przedszkolu w
Wyszkowie. Na uroczystość tę zaproszona została Wicemarszałek Senatu Pani Maria Koc, Wójt i pracownicy Gminy Liw,
radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych oraz rodzice i przyjaciele przedszkola.
Gości powitała Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Wyszkowie Pani Teresa Żurawicka, następnie głos zabrali
Wójt Gminy Liw Pan Bogusław Szymański oraz Pani Wicemarszałek Senatu Pani Maria Koc, którzy pogratulowali
dzieciom i rodzicom tak cennej nagrody.
Na nasze przedszkole oddano ponad 34 tysięcy głosów. Przedszkole w Wyszkowie jest drugą placówką w naszej
gminie, która wygrała plac zabaw dla dzieci w konkursie „Podwórko Talentów Nivea”. W ub. roku w tym konkursie
wygrało zaprzyjaźnione przedszkole w Liwie.Jesteśmy dumni, że nasza miejscowość znalazła się w nagrodzonej
dwudziestce na 14 miejscu i jako jedyna w powiecie węgrowskim została tak szczodrze obdarowana. Pokazaliśmy jak
bardzo nam, dorosłym zależy na rozwoju dzieci i wspieraniu ich w drodze do odkrywania niezwykłych umiejętności.
Tak wiele osób poświęciło swój czas i siły by zawalczyć o miejsce zabaw dla dzieci w naszej miejscowości.
Nowy, piękny plac zabaw zapewni dzieciom możliwość atrakcyjnego spędzania czasu na powietrzu, odciągnie ich od
komputerów, tabletów, telefonów. Warunki takie spełnia nasze nowe podwórko.
Podwórko Talentów Nivea - jest to plac zabaw zaprojektowany z myślą o rozwijaniu talentów dzieci w trzech
dziedzinach - artystycznej, naukowej i sportowej.
Strefa dla naukowców (wyposażona w – planetarium, zegar słoneczny, rowerek produkujący energię elektryczną i
piaskownica naukowa),
Strefa dla sportowców (kubik wspinaczka, huśtawka bocianie gniazdo, urządzenie do balansowania (trampolina),
plansze do gry twister i skok w dal, w kapsle),
Strefa dla artystów (teatrzyk, tablice muzyczne z bębnami i mega tuba do rozmawiania dla 6 osób).
Dodatkowo podwórko wyposażone jest w stojak na rowery i kosz do segregowania śmieci.
Pani Dyrektor podziękowała wszystkim głosującym na „Podwórko Talentów Nivea”, następnie zaprosiła do przecięcia
wstęgi gości, rodzica i dzieci.
Ksiądz proboszcz Wojciech Zadrożny poświęcił nowy plac zabaw, by dzieci mogły bawić się bezpiecznie. Dalszy ciąg
uroczystości odbył się w remizie OSP Wyszków, gdzie przedszkolaki tańcami i piosenką podziękowały wszystkim za
oddane głosy i za prezent w postaci nowego placu zabaw. Od gości dzieci otrzymały prezenty i słodycze.
Dzięki Państwa zaangażowaniu nasze przedszkolaki mają wspaniały plac zabaw. Mamy nadzieję, że „Podwórko
Talentów NIVEA” będzie dobrze służyć dzieciom.
Dziękujemy firmie NIVEA za zasponsorowanie nam tego placu zabaw, za możliwość dobrej i radosnej zabawy.
Nauczycielki z przedszkola w Wyszkowie
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