„NOWE MIEJSCA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
W PRZEDSZKOLU W DANKOWICACH„
Od początku 2017 roku w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach
funkcjonują dwa nowe oddziały przedszkolne powstałe w ramach inwestycji Rozbudowa przedszkola, zrealizowanej przez Gminę Wilamowice. Dotychczasowe
coroczne problemy braku
odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolu zostały
rozwiązane .W chwili obecnej z nowych miejsc przedszkolnych korzysta 30 dzieci .
Docelowo 40 miejsc w nowopowstałych oddziałach powinno zabezpieczyć potrzeby
mieszkańców Dankowic jak i Starej Wsi, gdyż Przedszkole w Dankowicach wchodzi w
skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi.
Nowopowstałe pomieszczenia zostały wyposażone dzięki realizowanemu projektowi
„Czas na Przedszkolaków w Dankowicach „ Zakupiono nie tylko umeblowanie sal
zabaw i szatni przedszkolnej , ale także pomoce dydaktyczne , materiały plastyczne ,
zabawki , nowoczesny sprzęt audiowizualny .
Ponadto dzięki zrealizowanej inwestycji poprawiły się ogólne warunki
funkcjonowania całego obiektu przedszkolnego –zmodernizowano kotłownię
wyposażając ją w nowoczesne, ekonomiczne kotły gazowe, dobudowano przestronną
klatkę schodową oraz przebudowano część dachu budynku.
W dniu 26 stycznia 2017 odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia nowopowstałych
oddziałów przedszkolnych .
Pomieszczenia poświecił proboszcz parafii Dankowice ks Józef Jakubiec .W
uroczystości udział wzięli zaproszeni Goście: Burmistrz Wilamowice Marian Trela,
Senator RP Andrzej Kamiński , przedstawiciele władz samorządowych , lokalnych
organizacji społecznych , kierownik ZOSiP Bożena Sobocińska , ks Grzegorz Then
radna powiatowa Dorota Nikiel , sołtysi i radni Dankowic i Starej Wsi , dyrektorzy
szkół i przedszkoli Gminy Wilamowice, przedstawiciele rodziców , wykonawcy
inwestycji .
Burmistrz Marian Trela podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację
przedsięwzięcia za włożony wysiłek w budowę nowych pomieszczeń, życząc zarówno
kadrze pedagogicznej przedszkola , jak i dzieciom dobrej atmosfery pracy, miłej
zabawy ciekawie spędzanego czasu w murach nowego obiektu .Słowa uznania dla
wszystkich , którzy przyczynili się do powstania nowych miejsc dla przedszkolaków
oraz życzenia dla pracowników przedszkola i dzieci wyraził także senator RP Andrzej
Kamiński.
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Genowefa Lisewska wraz z wicedyrektor
Dorotą Ćwiertnia oprowadziły Gości po nowopowstałych salach zabaw, salach do
zajęć dodatkowych: gimnastyki korekcyjnej, logopedii, przestronnej szatni dla dzieci ,
pomieszczeniach zaplecza gospodarczego, aneksu kuchni. Przestronność ,
funkcyjność i kolorystyka pomieszczeń tworzą sprzyjającą atmosferę dla pobytu dzieci
w przedszkolu.
Zrealizowana inwestycja zaspokoi potrzeby i oczekiwania rodziców przyszłych
przedszkolaków zapewniając także bardzo dobre warunki , fachową opiekę oraz
bezpieczeństwo i przyjazne otoczenie dla rozwoju dzieci.
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