Statuetki

"Przyjaciel szkoły"

W dniu 12 września 2019r. podczas zebrania z Rodzicami po raz kolejny zostały wręczone
statuetki
„Przyjaciel Szkoły" za rok szkolny 2018/2019.
W tym roku otrzymali je: p. Urszula i Marcin Gałgan,
p. Aleksandra i Tomasz Baklarz, p. Małgorzata Wabik,
p. Dominika i Michał Postupalscy, p. Karolina i Andrzej Postupalscy,
p. Daria Wilanowska i p. Bratek Wilanowski, p. Anna i Adam Kotlarczyk,
p. Zbigniew Siwek, p. Andrzej Rybak.

W ten sposób mogliśmy podziękować za okazaną pomoc, wsparcie w realizacji różnorodnych
zadań i bezinteresowną pracę na rzecz naszej szkoły.
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

W dniu 12 września 2018r. odbyło się w naszej szkole kolejne uroczyste wręczenie Statuetek „
Przyjaciel Szkoły"
za rok szkolny 2017/2018.

Osoby nagrodzone to: Monika Jamróz, Nina Stachura, Monika Mocek, Urszula Gałgan,
Agnieszka Tarkowska, Katarzyna Fryda.

Bardzo dziękujemy za pomoc, wsparcie i za zaangażowanie w sprawy szkoły.
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W dniu 8 września 2017r. odbyło się w naszej szkole uroczyste wręczenie Statuetek
„Przyjaciel Szkoły"
za rok szkolny 2016/2017.

Tytuł „Przyjaciel Szkoły" to wyraz wdzięczności za pomoc, za zaangażowanie
w sprawy szkoły, wsparcie i pomoc finansową.

Osoby nagrodzone to: Ewelina i Krzysztof Boruń, Urszula Gałgan, Monika Kania, Alicja
Klima, Alicja Małecka, Mariusz Milowski, Monika Mocek, Dominika i Michał Postupalscy,
ASFOR Poznańscy, Gizela Różycka, Andrzej Rybak, Agnieszka Tarkowska
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W dniu 6 grudnia, w ten wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci
statuetkę „Przyjaciela Szkoły" z rąk Pani Dyrektor Lucyny Elżbieciak
otrzymał Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus

ukash Ukash Satın Almak İçin Doğru adrestesiniz. En ucuz en güncel ukash kart satışı bu
adreste. Her zaman kaliteli pin numarası almak için mutlaka bize ulaşın. Ukash 19 haneli bir
kartdır. Bu kart ile bir çok siteden alış veriş yapabilmektesiniz. -
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