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„Mama, Tata i Ja”  
PP Przywory 1.06.2008r. 

 W mi³ej atmosferze 
rodzinnej, przy piêknej pogo-
dzie obchodziliœmy Dzieñ Ma-
my, Taty i Dziecka. Uroczy-
stoœæ ta jest doskona³¹ okazj¹ 
nie tylko do œwiêtowania, ale 
tak¿e do  integracji rodzin 
wszystkich przedszkolaków, 
pracowników przedszkola i 
spo³ecznoœci lokalnej.  Na fe-
stynie zaprezentowano umiejê-
tnoœci recytatorskie i taneczno-
wokalne naszych przedszkola-
ków. 
 Poprzez udzia³ w kon-
kursach i zabawach doskonale 
bawi³y siê nie tylko przed-
szkolaki, ale tak¿e ich starsze 
rodzeñstwo oraz rodzice. Tatu-
siowie musieli sobie poradziæ 
ze skakaniem w workach, tañ-
cem, dmuchaniem balonów, 
przeci¹ganiem liny, a mamusie 
z wi¹zaniem krawatów i sk³a-
daniem serwetek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ka¿dy z goœci móg³ 
poznaæ historiê przedszkola, 
zwiedziæ nasze „Ma³e muze-
um”, a tak¿e wpisaæ swoje 
wra¿enia do kroniki. W pro-
gramie imprezy by³y tak¿e po-
pisy instrumentalne naszych 
absolwentów (Magda, Ania, 
Kasia i Agata). Mo¿na by³o 
zobaczyæ wystawkê prac 
dzieci „Moja mama, mój tata”. 
Atrakcj¹ spotkania by³o wypu-
szczenie balonów z ¿ycze-
niem, aby dzieci na ca³ym 
œwiecie by³y zdrowe i radosne. 

Sponsorzy i rodzice 
obdarowali nas wieloma nie-
spodziankami i dziêki nim 
uda³o nam siê zorganizowaæ 
loteriê fantow¹, która cieszy³a 
siê du¿ym zainteresowaniem. 
 Serwowano przepy-
szne ciasto przygotowane 
przez rodziców, wspania³y 
bigos pani Heleny, kie³baski, 
frytki, lody i du¿o napojów. 
Strona muzyczna oraz nag³o-
œnienie by³o w rêkach naszych 
przyjació³ pana Darka i pani 
Danki. 
 Dziêkujê rodzicom, 
pracownikom przedszkola  

i sponsorom za pomoc i zaan-
ga¿owanie w przygotowanie 
imprezy. 
 „Oby weso³o jak 
dzieñ dzisiejszy minê³y dalsze 
wspólne lata, bo nie ma na 
œwiecie nic dro¿szego ni¿ 
dziecko, mama i jego tata” 
Nasi przyjaciele: 
- rodzice przedszkolaków 
- Bank Spó³dzielczy w Krap-
kowicach – Filia Przywory 
- Pañstwo M. i P. Bartylla 
- Rada So³ecka Wsi Przywory 
- Pañstwo D. i A. Grabowski 
- Sklep AGD – P.Kaliciak 
- Sklep Spo¿ywczy – M.Ko-
rytkiewicz 
- Sklep „Zofia” – A. i A. Go³aœ 
- „EKO” - Materia³y Budow-
lane – D.Roczek 
- Pañstwo M. i P. Ka³u¿a 

M.Cichoñ 

Podziêkowanie 
 
Dyrekcja Publicznego Przed-
szkola w Przyworach sk³ada 
serdeczne podziêkowanie dla 
Pañstwa Krystyny i Gintra 
Feliks za zaanga¿owanie  
i okazan¹ pomoc w wyposa-
¿eniu naszego przedszkola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raz do roku - Dzieñ Rodziny 
 

Ju¿ tradycj¹ jest, ¿e 
co roku w czerwcu w Domu 
Kultury w Przyworach odby-
wa siê tzw. "Dzieñ Rodziny". 
Tym razem wypad³ on 
10.06.2008r  Uczniowie z klas 
I-III Filialnej Szko³y 
Podstawowej w Przyworach 
pod kierunkiem swoich wy-
chowawców p. Iwony Stiebler, 
p..Ma³gorzaty Lejczak i  
p. Ma³gorzaty Groszek przy-
gotowa³y i tym razem mi³y 
prezent dla swoich rodziców  
z okazji ich  œwiêta. 

Pociechy przywita³y 
zaproszonych goœci wierszami 
i piosenkami specjalnie przy-
gotowanymi na tê okazjê,  
a uczniowie klasy II i III 
uatrakcyjnili spotkanie przed-
stawieniem pt. "Œpi¹ca królew-
na". Program artystyczny spot-
ka³ siê z mi³ym przyjêciem 
licznie przyby³ych goœci. 

Po wystêpach dzieci 
wrêczy³y rodzicom samodziel-
nie wykonane upominki i in-
dywidualnie sk³ada³y ¿ycze-
nia. Natomiast Kierownik Filii 
pani Jolanta Korytkiewicz po-

dziêkowa³a ma³ym artystom za 
trud w³o¿ony  w przygotowa-
nie wystêpów oraz rodzicom 
za docenienie pracy swoich 
pociech, a nastêpnie zaprosi³a 
wszystkich na poczêstunek. 

Szczególne 
podziêkowania nale¿¹ siê ma-
mom, które mimo swojego 
œwiêta pomaga³y przy rozno-
szeniu kawy, herbaty i  ciasta 
oraz wszystkim rodzicom, 
którzy z takim zaanga¿owa-
niem stanêli na wysokoœci za-
dania i przygotowali stroje do 
inscenizacji dla swoich po-
ciech. 

Nauczycielki PSP  
w K¹tach Op. 

 Filia w Przyworach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze œmieciami problemów  
ci¹g dalszy... 
 
Z roku na rok coraz 

wiêcej  œmieci porzucanych 
jest przez mieszkañców (na-
szej gminy i nie tylko), 
pojawiaj¹ siê nowe dzikie 
wysypiska œmieci. Czy takie 
œwiadectwo w³asnej nieodpo-
wiedzialnoœci chcemy pozosta-
wiæ przysz³ym pokoleniom?   

Coraz czêœciej zauwa-
¿amy, ¿e mieszkañcy podrzu-
caj¹ swoje œmieci do koszy 
przy cmentarzach i pojemni-
ków wolnostoj¹cych. Teore-
tycznie jest to lepsze roz-
wi¹zanie ni¿ wysypywanie ich 
do lasów (w których jest ich  
i tak ju¿ wystarczaj¹co du¿o). 
Za wywóz œmieci z cmentarzy 
p³ac¹ wszyscy mieszkañcy, 
ponadto przepe³nione kosze, 
dzikie wysypiska i œmieci roz-
wiewane przez wiatr œwiadcz¹ 
równie¿ o nas samych. Warto 
zauwa¿yæ, i¿ procederem tym 
paraj¹ siê równie¿ ludzie po-
siadaj¹cy umowê na odbiór 
odpadów – tj. maj¹ swój kosz 
na posesji, jednak „wygodniej 
i taniej” jest podrzuciæ k³opot 
komuœ innemu ni¿ zwiêkszyæ 
czêstotliwoœæ wywozu ze swo-
jego pojemnika. 

W³aœnie m.in.  niele-
galne pozbywanie siê œmieci  
w lasach jest powodem zam-
kniêcia czêœci wjazdów do la-
sów. Jedynym sposobem walki 
z osobami, które zatruwaj¹ 
nam œrodowisko i psuj¹ wypo-
czynek na ³onie natury jest s¹-
siedzka kontrola. Nie bójmy 
siê zawiadamiaæ organów œci-

gania (mo¿na nawet anoni-
mowo). Jeœli chcemy po³o¿yæ 
kres dzikim wysypiskom nie 
mo¿emy staæ obojêtnie udaj¹c, 
¿e to nas nie dotyczy. To nie 
jest donosicielstwo lecz obo-
wi¹zek.  

RODZICE! 
 
 Przyzwyczajenie jest 
drug¹ natur¹. GMINNA BI-
BLIOTEKA PROWADZI kurs 
letniego czytania dla dzieci  
w wieku od 6 do 10 lat.  
 Zajêcia bêd¹ siê od-
bywaæ indywidualnie od 11.00 
do 12.00 od poniedzia³ku do 
pi¹tku – do koñca wakacji. 

ZAPRASZAMY 
Zg³oszenia telefoniczne  

(077) 46 44 782 w godzinach 
otwarcia biblioteki. 

OG£OSZENIE 
 
SKORZYSTAJ Z POMOCY 

 
Gminnego Punktu Konsulta-
cyjnego w Tarnowie Opolskim 
ul. Ks. Klimasa 8 (budynek 
OSP) od poniedzia³ku do 
pi¹tku w godz. Od 16.00 do 
20.00 – telefon 46-44-195 
Oferta punktu konsultacyjne-
go: 
- grupa AA (Anonimowych 

Alkoholików) – poniedzia-
³ek -  od 17 do 20 

- grupa Al.-Anom (dla osób 
cierpi¹cych z powodu alko-
holizmu kogoœ bliskiego) – 
wtorki - od 17 do 20 

- porada konsultanta ds. uza-
le¿nieñ – poniedzia³ki i 
czwartki - od 16 do 20 

- porady psychologa – czwar-
tki - od 17 do 20 

- klub wzajemnej pomocy 
„Wsparcie”– od poniedzia³-
ku do pi¹tku - od 16 do 20 

 
ZAPRASZAMY 
 
Lub mo¿esz zadzwoniæ : 
Ogólnopolskie Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„NIEBIESKA LINIA „ 0 801 
120 002 (p³atny tylko pierwszy 
impuls) 
Pañstwowa Agencja Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoho-
lowych    022 5 320 326 
 
Jesteœmy po to aby pomóc! 


