Urząd Gminy Prażmów

Można już rozwijać talenty na podwórku NIVEA w
Uwielinach!
Uroczyste otwarcie podwórka talentów NIVEA w Uwielinach odbyło się w sobotę, 10 lutego br. Dużo dzieci i rodzin,
mimo mrozu zjawiło się wspólnie uczcić wielką wygraną lokalnej społeczności w konkursie NIVEA. Uroczystości
towarzyszył piknik rodzinny „My się zimy nie boimy”.

Dzięki wytrwałości w głosowaniu przede wszystkim rodziców, dzieci, nauczycieli, pracowników i wszystkich przyjaciół
naszej szkoły mamy zaszczyt i przyjemność otworzyć ten piękny plac zabaw – rozpoczął swą przemowę Robert
Radoński Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uwielinach. Wtórowała mu Teresa Wójcicka Przewodnicząca Rady Rodziców,
Sołtyska Uwielin i inicjatorka udziału w konkursie NIVEA w jednej osobie - chciałabym po prostu jeszcze raz
powiedzieć dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam te podwórko wygrać – mówiła.
Ewa Muszyńska Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Piasecznie, która także zaszczyciła swoją obecnością tę uroczystość,
była pełna podziwu dla Uwielin „To co tutaj zobaczyłam przerosło moje najśmielsze oczekiwania” – podkreśliła
zachwalając infrastrukturę szkolną i współpracę rodziców ze szkołą. Wójt Sylwester Puchała, który tego dnia został
odznaczony tytułem „Przyjaciela szkoły w Uwielinach” także podkreślił wyjątkowość działań szkoły i społeczności z nią
związanej - Jestem pełen podziwu za tak wspaniałe zaangażowanie społeczne społeczności obwodu szkolnego
Uwieliny - mówił. Odczytano także list gratulacyjny Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aureli Michałowskiej, która
skierowała słowa uznania do Nauczycieli, Dyrekcji i Rodziców dzieci uczęszczających do szkoły.
Nowoczesny plac zabaw, który uzupełni wspaniale urządzoną przestrzeń rekreacyjno-sportową, na początku
uroczystości otwarcia został poświęcony przez Ks. Ryszarda Tomaszkiewicza Proboszcza tutejszej parafii. Symboliczną
wstęgę wspólnie przecięli Sylwester Puchała Wójt Gminy Prażmów, Robert Radoński Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Uwielinach, Teresa Wójcicka Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Uwielinach a także Szymon
Wilczyński Przewodniczący Małego Samorządu Uczniowskiego.
Zgromadzonych gości zabawiały występy artystyczne przygotowane przez dzieci z przedszkola oraz klas 1-3, zumba
pod chmurką a także występ Amatorskiego Teatru Uwielińskiego, który tego dnia wystawił spektakl pn. „Bajka o kotku
i kogutku”. Ponadto na chętnych czekały skakańce-dmuchańce, wata cukrowa, rozgrzewający Uwielak (uwieliński
grzaniec), grochówka, potrawy z grilla oraz wspaniałe wypieki przygotowane specjalnie na odbywający się w tym dniu
konkurs na najlepszą szarlotkę-Uwielotkę oraz festiwal faworków. Można było także spróbować zjazdu na „byle-czem”
z pięknie przygotowanej górki – Alpejskiej Uwielinki.
Oto relacja filmowa z imprezy przygotowana przez redaktorów Szkolnej Telewizji Uwieliny:
Zapraszamy także do obejrzenia galerii zdjęć poniżej a także na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej w Uwielinach.
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