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W uroczystości wzięli udział: mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, radny Stanisław Zajankowski, zastępca
dyrektora Administracji Albert Narwojsz, kierownik Wydziału Oświaty Lilia Andruszkiewicz i kurująca
przedszkole specjalistka Wydziału Oświaty Iwona Wojnicz, wójt Gminy Kowalczuki Krystyna
Gierasimowicz, rodzice wychowanków. Aby pozdrowić przedszkole, przybyli również przedstawiciele
gimnazjów w Kowalczukach oraz przedstawiciele okolicznych przedszkoli i szkół. Wszyscy goście
otrzymali foldery, w których jest opisana historia rozwoju przedszkola i uroczystości, które stały się już
tradycją przedszkola.

Oficjalna część imprezy rozpoczęła się od mowy powitalnej dyrektorki przedszkola Marii Klenowskiej i
krótkiej prehistorii przedszkola. Opowiedziała ona gościom o założeniu przedszkola, wykonanych pracach
remontowych, zrealizowanych projektach i współpracy z innymi placówkami rejonu i instytucjami
zagranicznymi.

Wychowankowie przedszkola dla zaproszonych gości zaprezentowali koncert, podczas którego recytowali
wiersze, śpiewali i tańczyli.

Społeczność przedszkola mieli okazję pozdrowić wszyscy dostojni goście. Mer Maria Rekść dziękowała
administracji przedszkola za ich pracowitość i poświęcenie dla pracy, nawoływała zawsze iść do przodu,
brać się nowych prac i projektów. Mer wręczyła dyplomy dziękczynne długo pracującym wychowawcom
przedszkola, jak również wręczyła 150 euro na potrzeby przedszkola. Społeczność przedszkola
pozdrowiła również wójt Gminy Kowalczuki, rodzice wychowanków przedszkola, przedstawiciele
gimnazjów w Kowalczukach, byli wychowawcy i wychowankowie przedszkola. Do życzeń dołączył się
również poseł na Sejm Józef Kwiatkowski, który nie mógł uczestniczyć w uroczystości.

Przedszkole w Kowalczukach zostało założone 3 stycznia 1966 roku. Początkowo ono nosiło nazwę
żłobek – przedszkole przedsiębiorstwa torfowego Margiai. Działało w nim 6 grup rosyjskich. Od 1992 roku
placówka została przekazana dla Samorządu Rejonu Wileńskiego. W latach 2009-2011 gmach
przedszkola został odnowiony, a w latach 2013-2015 zrealizowano projekt: „Dom radości: bezpiecznie,
zdrowo, pięknie”, podczas którego uporządkowano terytorium przedszkola w Kowalczukach. Obecnie w
przedszkolu działają grupy z językami polskim i litewskim, do których uczęszcza 85 dzieci.

Informacja pochodzi ze strony Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt
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