NOWY PLAC ZABAW W ZESPOLE SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM
Tegoroczny pierwszy dzień wiosny
wszystkie
dzieci
ze
szkoły
podstawowej w Dębem Wielkim na
długo zachowają w pamięci. Tego dnia
o godz. 10.00 na terenie Zespołu Szkół
w Dębem Wielkim odbyło się
uroczyste otwarcie placu zabaw
wybudowanego w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła”. Zadanie
zostało zrealizowane na podstawie
umowy zawartej w dniu 28.09.2012 r.
z firmą DAWAR Sport Sp. z o.o.
z Poznania. Wartość inwestycji
opiewała na kwotę 229 000,00 zł
brutto. Utworzenie placu zabaw to dla
dzieci nowa strefa aktywnej zabawy. Na
miękkiej i bezpiecznej powierzchni
zamontowano urządzenia (m.in.: ścianki
wspinaczkowe, przeplotnie, kolorowe
huśtawki), które zapewnią uczniom
aktywność ruchową i umilą pobyt
w szkole.

Na uroczyste otwarcie nowego placu zabaw licznie przybyli zaproszeni Goście m.in.: Wójt Gminy Dębe
Wielkie Krzysztof Kalinowski, Zastępca Wójta Gminy Karol Chróścik, Radni Gminy Dębe Wielkie, Proboszcz
parafii p.w. św. Apostoła Piotra i Pawła w Dębem Wielkim ks. Henryk Zaraś, dyrektorzy i wicedyrektorzy
placówek oświatowych z terenu gminy, Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Gminy Dębe Wielkie Pan Rafał
Gańko, Prezes Stowarzyszenia „Szkoła z uśmiechem” Pani Anna Piotrkowicz, Przewodnicząca Rady Rodziców w
szkole podstawowej Pani Aleksandra Nowak, Dyrektor Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół Pani
Halina Drzazga oraz zgromadzeni nauczyciele, rodzice, dzieci i mieszkańcy gminy.
Zaproszonych gości, a takŜe przybyłych na uroczystość mieszkańców gminy, rodziców i uczniów powitał
Dyrektor Zespołu Szkół w Dębem Wielkim Pan Krzysztof Rek. W swoim krótkim przemówieniu Dyrektor opisał
sprzęt jaki został zamontowany na placu zabaw oraz wyraził podziękowania dla Wójta Gminy Dębe Wielkie oraz
dla Radnych Gminy Dębe Wielkie. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski.
Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił, iŜ plac słuŜyć będzie nie tylko uczniom szkoły podstawowej, ale równieŜ
pozostałym mieszkańcom gminy. Plac zabaw ma bowiem być otwarty dla wszystkich chętnych mieszkańców.
Jako kolejna głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aleksandra Nowak, która w imieniu rodziców i
dzieci podziękowała Wójtowi Gminy i Dyrektorowi Zespołu Szkół za tak piękny prezent dla wszystkich młodych
mieszkańców gminy.
Przed dokonaniem przecięcia wstęgi i poświęcenia placu zabaw, dzieci z oddziałów przedszkolnych
zaprezentowały ciekawy program artystyczno - sportowy, podczas którego wierszem i piosenką zachęcały do
aktywności fizycznej. Dzieci zostały przygotowane przez Panią ElŜbietę Szafrankiewicz i Panią Ewę Woźnica.
Swój talent taneczny zaprezentowały przygotowane przez Panią Anetę Kośmider czirliderki ze szkoły podstawowej,
które krótkim występem rozgrzały lekko zmarzniętych gości. Następnie w dowód wdzięczności dzieci wręczyły
zaproszonym gościom symboliczne laurki.
Po części artystycznej nadszedł w końcu długo oczekiwany moment oficjalnego otwarcia placu zabaw.
O przecięcie symbolicznej wstęgi zostali poproszeni: Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski,
Dyrektor Zespołu Szkół w Dębem Wielkim Pan Krzysztof Rek, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aleksandra
Nowak oraz uczniowie: Oriana Szyjanowicz i Szymon Koźlak.

Po oficjalnym otwarciu Dyrektor Zespołu Szkół poprosił Proboszcza parafii w Dębem Wielkim ks.
Henryka Zaraś o krótka modlitwę w intencji bezpieczeństwa korzystających oraz o poświęcenie placu zabaw.
Następnie wszyscy przybyli na uroczystość mogli wejść na teren placu zabaw i dokładnie przyjrzeć się najnowszej
ukończonej inwestycji.
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