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 Zarz¹d DFK wspólnie z chórem i przy wielkim za-
anga¿owaniu Pañstwa Wysdaków w dniu 3 grudnia 2006 roku 
zorganizowali po raz pierwszy w Tarnowie Op. œwi¹teczny 
jarmark. Cz³onkowie chóru przygotowali stoliki  
i brali aktywny udzia³ w przygotowaniu imprezy. Pañstwo 
Wysdakowie wykonali kartki œwi¹teczne. Na rozgrzewkê 
przygotowano grzane wino. Odwiedzaj¹cych nie by³o zbyt wielu, 
ale mamy nadziejê, ¿e za rok bêdzie ich wiêcej. Zyski 
przeznaczono na potrzeby chóru. 
             Przewodnicz¹cy Franz Dylla serdecznie dziêkuje 
wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
imprezy. ... i konkurs 

 
 27 stycznia br. odby³ siê Konkurs Bo¿onarodzeniowy 
dla dzieci i m³odzie¿y. Uczestnicy – od przedszkolaków do gim-
nazjalistów – za-prezentowali w jêzyku niemieckim pieœni i wier-
sze o tematyce œwi¹teczno-noworocznej. Jury z³o¿one z na-
uczycieli jêzyka niemieckiego i przedstawicieli DFK oceni³o  
i nagrodzi³o prezentowane utwory. 
  F.Dylla 

Bo¿onarodzeniowy jarmark...

 
 
 
 
 
 
 
 Przebywaj¹cym w po-
bli¿u budynku Urzêdu Gminy 
stanowczo odradzamy wszel-
kie nieeleganckie zachowania 
(np. d³ubanie w nosie, drapa-
nie, poprawianie intymnej gar-
deroby...). System monitoringu 
UG wzbogacony zosta³ bo-
wiem o 4 kamery zewnêtrzne, 
przekazuj¹ce przez okr¹g³¹ do-
bê obraz otoczenia. Przekaz,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do którego na bie¿¹co maj¹ 
dostêp agenci ochrony oraz 
upowa¿nione osoby (np. 
Wójt), jest archiwizowany 
przez 3 tygodnie. Oczywiœcie, 
instalacja s³u¿y przede wszyst-
kim bezpieczeñstwu, lecz reje-
struje wszystko, co dzieje siê 
w zasiêgu kamer. Poniewa¿ 
sposób okaza³ siê dobry, pla-
nowane jest zak³adanie podo-
bnych systemów tak¿e w in-
nych miejscach – przede 
wszystkim wokó³ budynków 
u¿ytecznoœci publicznej takich 
jak placówki kultury i oœwiaty. 
A wiêc: uœmiechnij siê, jesteœ 
w ukrytej kamerze! 

„Mocne koœci – moc radoœci” 

 Od 14 sierpnia trwa³ pierwszy etap programu, w którym mo¿na 
by³o zg³aszaæ place zabaw wymagaj¹ce renowacji i oddawaæ na 
nie cenne g³osy. Dnia 31 grudnia 2006 roku zakoñczono 
przyjmowanie zg³oszeñ i zamkniêto g³osowanie. 
Do programu zosta³y zg³oszone 1564 place zabaw z 541 
polskich miast i miejscowoœci. W sumie oddano ponad 
1 200 000 (milion dwieœcie tysiêcy) g³osów! Serdecznie 
dziêkujemy wszystkim uczestnikom za zaanga¿owanie 
w realizacjê naszego programu! 

W styczniu odby³y siê obrady Komisji programu, która zgodnie  
z regulaminem zakwalifikowa³a do odnowienia 10 placów. 
Wszystkie wybrane place zostan¹ odnowione do koñca maja 
2007, aby wiosn¹, gdy bêdzie ju¿ ciep³o, dzieci mog³y w pe³ni 
korzystaæ z nowych i bezpiecznych urz¹dzeñ. Koszty ca³kowitej 
renowacji pokryje marka Danonki. 

Podczas obrad, 30 placów (po 10 z trzech okreœlonych w Regu-
laminie kategorii), które zgromadzi³y najwiêcej g³osów, poddano 
weryfikacji. O wyborze placu do renowacji decydowa³a liczba 
zgromadzonych g³osów (pkt. VI podpunkt 1 Regulaminu), z³y 
stan techniczny placu zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu dzieci oraz 
weryfikacja formalno-prawna (pkt. VI podpunkt 3 i 4 Regula-
minu). Ponadto, Komisja postanowi³a równie¿, ¿e: 

·  plac zabaw wybrany do modernizacji musi fizycznie 
istnieæ w dniu weryfikacji 

·  oraz odosobniona piaskownica nie stanowi placu 
zabaw.  

Decyzja Komisji odnoœnie wyboru placu jest nie podwa¿alna  
i ostateczna. Po uwzglêdnieniu powy¿szych warunków, Komisja 
programu „Mocne koœci – moc radoœci” zakwalifikowa³a do 
modernizacji 10 placów zabaw, wœród nich jest plac zabaw przy 
Osiedlu Zak³adowym w Tarnowie Opolskim (administra-
tor/w³aœciciel gruntu – Spó³dzielnia Mieszkaniowa Strzelce 
Opolskie) 

Uzasadnienie: Plac zabaw przy Osiedlu Zak³adowym w Tarnowie 
Opolskim znalaz³ siê na drugim miejscu w swojej kategorii  
i trzecim miejscu w kategorii ogólnej z liczb¹ zebranych 
g³osów – 78 200! Plac zosta³ zbudowany na pocz¹tku lat 90-tych 
i od tamtego czasu nie by³ modernizowany. Na terenie placu s¹ 
tylko metalowe, niezabezpieczone sprzêty. Drabinki i huœtawki s¹ 
zbyt wysokie dla dzieci, a powierzchnie pod nimi nie maj¹ 
zabezpieczeñ amortyzuj¹cych upadek. Gêsto rozplanowane 
betonowe alejki stwarzaj¹ dodatkowe zagro¿enie. Weryfikacja 
ujawni³a, ¿e w przesz³oœci na placu zdarza³y siê wypadki.  

Informacje: www.danonki.pl 


