Przedszkole pięknieje,
a maluchy „nie próżnują”
To, że szczawieńskie przedszkole wypiękniało wewnątrz wszyscy widzą. Wraz z wiosennymi
porządkami rozpoczęły się intensywne prace modernizacyjne wokół obiektu. Postęp prac widać
przy zagospodarowaniu terenu zielonego, i przebudowywanym dojściu do placówki. Dyrekcja i
nauczyciele mają nadzieję, że większość planowanych prac zostanie zakończona do czasu, kiedy w
ramach obchodów Dni Szczawna-Zdroju, organizowany jest tradycyjny piknik rodzinny integrujący
dzieci, rodziców i nauczycieli.
W czasie kiedy prace wokół
przedszkola nabierają tempa,
przedszkolaki „nie próżnują”.
Wewnątrz placówki dzieje się również sporo, a dzieci mogą pochwalić się sukcesami. Nasi milusińscy
zajęli II miejsce w półfinałach konkursu zorganizowanego przez
Euroregion Nysa „Uczę się bez-

piecznie żyć”, zakwalifikowały się
do dolnośląskiego finału konkursu, który odbędzie już 31 maja się
we Wrocławiu w auli Leopoldina,
zdobyły także III miejsce w spartakiadzie dla 6 latków, która odbyła
się 15 kwietnia w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Wałbrzychu.
Z nowych wydarzeń w życiu

Dzieci poznają kulturę japońską
przedszkola warto wspomnieć, że
w ramach wymiany kulturowej
odbywają się spotkania z Japończykami. Dzieci poznają kulturę i
zwyczaje tego kraju, uczą się piosenek w języku japońskim. Planowane są również zajęcia origami.
W dniach 19 i 20 kwietnia
przedszkole wizytowali przedstawiciele Polskich Kolei Państwo-

Maluchy poznają tajniki pracy konduktora

W atmosferze pogodnej refleksji i świątecznej
radości 19 kwietnia czterdziestoosobowa
grupa uczniów wraz z trzema nauczycielami
z Miejskiej Szkoły Podstawowej odwiedziła
podopiecznych Domu Opieki Społecznej w
Wałbrzychu – w dzielnicy Sobięcin.
Chór szkolny „Fantazja”,
teatrzyk „Figielek” oraz koło
PCK „Zdrówko” przygotowały program artystyczny z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Z tej okazji rodzice, dziadkowie i sami uczniowie upiekli ciasta, zrobili świąteczne stroiki, kartki z życzeniami.
Mieszkańcom DOS bardzo
spodobał się program małych
artystów. Najbardziej przypadła
widzom do gustu pieśń „Hip,

II

hip hura Alleluja”, którą próbowali śpiewać razem z uczniami.
Jak co roku wizyta dzieci
wniosła dużo radości i przybliżyła świąteczną atmosferę.
Bardzo cieszy fakt, że dzieci ze
szczawieńskiej podstawówki
angażowane są w idee przynoszące pozytywne wzorce
godne naśladowania i chętnie
uczestniczą w inicjatywach,
które innym przynoszą radość
i nadzieję. Takie jest przesłanie
świąt Wielkanocnych!
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Z okazji jubileuszu 50-lecia
działalności Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi w
Wałbrzychu, Zarząd Oddziału
Sudeckiego złożył podziękowania
Tadeuszowi Wlaźlakowi – burmistrzowi Szczawna-Zdroju za okazywane zainteresowanie działalnością Towarzystwa, życzliwość i
dotychczasową współpracę. W
dowód wdzięczności przekazany
został medal pamiątkow y specjalnie zaprojektowany i wykonany na
okoliczność jubileuszu. Na medalu
uwieczniona została postać Eufrozyna Sagana – organizatora struktur PTPNoZ w Wałbrzychu –
członka honorowego Towarzystwa.
Od wielu lat dzięki uprzejmości, życzliwości i wsparciu finansowemu gminy, na terenie Szczawna—Zdroju organizowana jest
GIEŁDA
MINER AŁÓW
I
W Y ROBÓW JUBILERSKICH. W
tym roku również będziemy mieli
okazję podziwiać twórczość i pasję
uczestników giełdy w dniach 14-15
maja w szczawieńskiej hali spacerowej.
Giełda już od lat cieszy się
dużym zainteresowaniem nie
tylko amatorów minerałów artystycznych w yrobów ale również
mieszkańców Szczawna-Zdroju i
okolicznych gmin, a tak że kuracjuszy.
W tym roku życzymy sprzyjającej
aury i zapraszamy na majowy weekend
do Szczawna-Zdroju.

Kolejne sukcesy Studia Tańca „CARMEN”
Grupa tańca sportowego „Carmen” działająca już oficjalnie przy Miejskim Klubie
Sportowym w Szczawnie-Zdroju ubiegły rok zamknęła wieloma sukcesami. W
tegorocznym sezonie już zaskakuje znakomitą formą i sportową rywalizacją. Znaczące
wyniki grupa odniosła ostatnio na turniejach tańca nowoczesnego i sportowego.

Na turnieju w Świebodzicach tancerki z „Carmen”
wygrały aż 7 konkurencji
tanecznych. Wyróżniły się:
Martyna
Szatkowska,
Angelika Chochol, Wiktoria Dulat, Agata Mikołajczak i Paula Bryjka.
Studio Tańca „Carmen”
obchodzi 5-lecie swojego istnienia i wspomniany turniej
stał się okazją do wręczenia
wyróżniającym się zawodniczkom pucharów i nagród
ufundowanych przez Burmistrza
Szczawna-Zdroju.
Otrzymały je: Paula Bryjka,
Wiktoria Dulat, Angelika
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Dzieci ze szczawieńskiej
podstawówki niosą innym
wielkanocną radość

wych. Dzieci miały możliwość
poznać pracę tego zawodu i aktywnie uczestniczyć w przedstawieniu,
odgrywając role: zawiadowcy stacji, konduktora, maszynisty pasażera. Wszystkie mogły pojeździć
kolejką.
W najbliższym czasie planowane są inne ciekawe imprezy i
wycieczki plenerowe.

Medal dla
burmistrza

Chochol, Marta Walkowicz,
Agata Mikołajczak oraz trener tych wspaniałych zawodniczek – Natalia Pinach.

Utalentowane tancerki z
„Carmen” z turniejów w Bydgoszczy i Tucholi, gdzie prezentowały swoje umiejętności
w stylach hip-hop, discodance i
jazz przywiozły kolejne wyróżnienia – siedem I-miejsc, pięć
II-miejsc i siedem III-miejsc. W
turnieju uczestniczyły Paula
Bryjka, Angelika Chochol i
Natalia Sumpor.
W tym samym miesiącu na
Przeglądzie Tańca Nowoczesnego w Jeleniej Górze zawodniczki szczawieńskiego MKSu zdeklasowały wszystkie inne
grupy taneczne. Wyróżniły się:
Amelia Kłysz, Martyna

Szatkowska,
Natalia
Maroń, Karolina Babik,
Angelika Rubin, Natalia
Sumpor i Paula Bryjka.
Warto zwrócić uwagę,
że sukcesy zawodniczek to
efekt ich wytężonej pracy i
pasji, a także niewątpliwie
zasługa trenera – Natalii
Pinach, która aktualnie
pracuje nad choreografią do
Wyborów Miss Polonia na
poziomie regionalnym i
wojewódzkim.
Zawodniczkom i trenerce
gratulujemy osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów.
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