
„Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi

Bo nie jesteś sam

Śpij nocą śnij Niech zły sen Cię nigdy więcej , nie obudzi

Teraz spij

Niech dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma 

Kiedy ciemny świat porywa spokój siejąc smutek i zwątpienie

Pamiętaj, że…

Jak na deszczu łza cały ten świat nie znaczy nic….

Chwila, która trwa może być najlepszą 

Z Twoich chwil …” 

                       ( DŻEM – Do kołyski)

List do mamy i taty każdego Naszego przedszkolaka

        Kochani Rodzice ! …spytacie :  jaki list?,  po co ?

 Odpowiadamy więc, dlatego list , bo nie chcemy być oficjalni .

Więc po co ? … bo działamy, kierując się potrzebą czynienia dobra i 
obdarowywania nim innych. Tych wszystkich , którzy cierpią czasem w 
samotności, tych wszystkich, którzy ostatkiem sił robią wszystko, by chorzy nie 
cierpieli, czuli się bezpiecznie i w końcu wracali do zdrowia.

Akcja naszego Gminnego  Przedszkola w Tworogu brzmi jasno i konkretnie :

                 „  Przedszkolaki pomagają medykom”

     Prosimy z całego serca !  Kochani Rodzice wesprzyjcie nas tak, jak robicie to
cały czas.

Propozycje są dwie :

1. „ LIST DO CHOREGO „ 
Co to znaczy ? 
Z okazji zbliżających się  Świat , ale i nie tylko możecie razem z 
dzieckiem napisać LIST z życzeniami świątecznymi, życzeniami zdrowia 
i wsparcia dla chorych pacjentów Szpitala nr 3 w Starych Tarnowicach .



List proszę przesłać na adres : dyrekcja@gptworog.pl , wszystkie listy 
zostaną przez nas wydrukowanie i wysłane do szpitala.

2.  „ Przedszkolaki pomagają medykom” #Pomoc Dla Medyka
Jak  możemy pomóc?  
Wszyscy włączamy się w ogólnopolska zbiórkę i akcję . Kochani chcemy 
i MY pomóc  medykom, którzy wszystko robią walcząc o nasze zdrowie i
życie często podejmując trudne decyzje.

Co zbieramy ?

 maseczki jednorazowe;

 rękawiczki jednorazowe;

 środki czystości;

 inne rzeczy potrzebne medykom w codziennym ich obecnie trudnym i 
ciężkim funkcjonowaniu.

           Kiedy i jak zbieramy ?

          Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  10.00 – 12.00 będzie 
można  swoje dary serca składać  :

 do wystawionego przed przedszkolem zamkniętego pudła;

 powiesić w reklamówce/ torbie na przedszkolnym płocie przy furtce.

  Wszelkie  zapytania , wątpliwości lub inne propozycje można kierować na 
adres :  dyrekcja@gptworog.pl ,  pod numerem telefonu  32 2857351  w 
godz.10.00-12.00    lub pod numerem   667281464

   Kochani jeśli chcecie pokażcie ten list innym, może nie tylko do Waszych serc
trafimy…

                                                                    Dziękujemy !

                                  Dyrektor i Nauczyciele Gminnego Przedszkola w Tworogu
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