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[galeria]: U Krasnoludków na imieninach
Tradycj? Przedszkola Nr 2 s? coroczne imieniny „Akademii Krasnoludków.” Uroczysto?? ta ma
swój pocz?tek od dnia nadania placówce imienia, tj. od 30 wrze?nia 2005 r.
W tym roku 14. uroczyste ?wi?towanie odby?o si? 4.10.2019 r. w sali balowej Europejskiego
Centrum M?odzie?owego Euroregionu Nysa w Jaworze.
W imieninowych uroczysto?ciach wzi??o udzia? wielu zaproszonych go?ci, w tym tak?e Emilian
Bera Burmistrz Miasta Jawora, Radni Micha? Bander, Maciej Pawlinow, Dorota Domi?ska-Werbel
oraz Mariusz Bara?ski Dyrektor M?odzie?owego O?rodka Wychowawczego w Jaworze
W tym szczególnym dniu przedszkolaki ?lubowa?y uroczy?cie by? dobrym i dzielnym krasnalem.
Pani Dyrektor pasowa?a ka?de dziecko na przedszkolaka, nadaj?c jedno z imion grupie: Milusie,
M?drusie, Pracusie, Wa?niaki, Zuchy, przy okazji wr?czaj?c wraz z Panem Burmistrzem ka?demu
dziecku upominek.
Burmistrz Emilian Bera zwracaj?c si? do dzieci powiedzia?: ,,Przedszkole niech b?dzie miejscem
przyja?ni, gdzie odkrywacie tajniki ?wiata. ?ycz? wszystkim dzieciom wiele rado?ci, s?o?ca i
u?miechów. Pani Dyrektor, wychowawczyniom i pracownikom ?ycz? cierpliwo?ci, wytrwa?o?ci i
rado?ci p?yn?cej z Waszej codziennej pracy”.
Dzieci z ka?dej grupy, w pi?knych i barwnych strojach, pokaza?y wielki zapa? i talent muzyczny.
Na sali nie zabrak?o tak?e dumnych rodziców, wypatruj?cych swoich pociech na scenie. Wyst?py
ma?ych artystów by?y oklaskiwane gromkimi brawami.
By?y ?yczenia, kwiaty i prezenty od zaproszonych go?ci oraz Rady Rodziców. Wspania?e torty i
ciasta ufundowali Pa?stwo Pawe? i Beata Furtak z Cukierni „Martex”, Pan Ryszard Tabor z
Cukierni „Balinka” i Pani Ma?gorzata Maciejowska.
Tego dnia najwa?niejsza by?a wy?mienita zabawa, któr? poprowadzi? clown Maciej.
Na zako?czenie, Pani Dyrektor s?owa uznania i podzi?kowania skierowa?a do wszystkich
pracowników przedszkola, zaproszonych go?ci i rodziców: „Dzi?ki Pa?stwa wsparciu mogli?my
sprawi? dzieciom rado??. Cieszmy si?, ?e nie ma dla nas wszystkich rzeczy niemo?liwych.
Dzi?kuj?!”.
Pani Dyrektor, wszystkim pracownikom Przedszkola oraz dzieciom i ich rodzicom, z okazji imienin
sk?adamy serdeczne ?yczenia i wiele rado?ci ka?dego dnia.
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