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„Mojej kochanej mamie” 

 
od takim hasłem dzieci z 
Przedszkola Publicznego z 

Oddziałami Integracyjnymi w 
Tarnowie Opolskim przygoto-
wały koncert dla swoich mam 
dokładnie w dniu ich święta.  

Od maluszków aż po 
starszaki poprzez wiersze i 
piosenki  przedszkolaki dzię-
kowały swoim mamusiom za 
ich miłość i troskę. Występy 
przyciągnęły ogromną widow-
nię a oklaskom i błyskom 
fleszy nie było końca. Nie 
obyło się bez akcentów eko-
logicznych. Grupa 5-latków 
zaprezentowała przedstawienie 
pt. „Posprzątajmy świat”. 
Krasnale wraz z leśniczym i 
leśnymi mieszkańcami zachę-
cali do dbania o środowisko 
naturalne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedszkole przyłą-
czyło się w ten sposób do 
dwudniowego festynu
„Sztukolandia” zorganizowa-
nego przez GOK, Radę 
Sołecką, OSP a także DFK w 
Tarnowie Opolskim. Poza wy-
stępami artystycznymi dzięki 
pomocy rodziców i sponsorów 
przygotowano kiermasz ciast, 
lodów, napojów. Spośród o-
sób, które wykupiły cegiełki 
losowane były atrakcyjne na-
grody takie jak np. kolacja we 
dwoje czy wizyta u fryzjera. 
Cegiełki cieszyły się powodze-
niem a dochód z zebranych 
funduszy zasilił konto Rady 
Rodziców z przeznaczeniem 
na zakup nowych szafek do 
przedszkolnej szatni. Zebrano 
kwotę 2530 zł,  więc do osiąg-
nięcia celu jeszcze troszkę 
brakuje.  

Przedszkole kieruje 
ogromne podziękowania do 
Pani Ewy Loster - Dyrektor 
GOK-u za owocną współ-
pracę, do strażaków i sołtysa 

Jana Czecha za pomoc przy 
organizacji imprezy. Gorące 
podziękowanie należy się tak-
że mamusiom za wspaniałe 
wypieki i tatusiom za pomoc 
techniczną. 

Serdecznie dziękuje-
my wszystkim sponsorom bez 
których nie udałoby się zebrać 
powyższej kwoty a w szcze-
gólności:  
- Firmie EKO Materiały 
Budowlane w Przyworach. 
- Zakładowi Ubezpieczeń 
AVIVA  
- Firmie De Heus z Łęczycy 
- Zakładowi Fryzjerskiemu 
„Waleczko” w Tarnowie Op. 
- Salonowi Fryzjerskiemu 
„JOLA” w Tarnowie Op. 
- Restauracji „Fuhlwypas” w 
Nakle  
- Centrum Rolniczo – Ogrod-
niczemu „Tomiczek” w Tarno- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wie Op.  
- Restauracji „del Villaggio” w 
Izbicku  
- Zakładowi Fryzjerskiemu 
„Danuta” w Kamieniu Śl.  
- Restauracji „Ewa” w Ka-
mieniu Śl. 
- Studio „Fotokrys” w Nakle 
- „Tomi - Markt” w Tarnowie 
Opolskim  
- Klubowi Muzycznemu 
„FERRE” w Kamieniu Śl. 
- Salonowi Fryzjerskiemu 
„Gabriela Mateja” w  Izbicku  
- Zakładowi Handlowemu KiK 
w Tarnowie Opolskim  
- Zakładowi Przemysłu 
Cukierniczego  „Mieszko” w  
Raciborzu  
- Sklepowi „Absolwent” w 
Tarnowie Opolskim 
- Panu Arkadiuszowi Jenczek  
Handel Detaliczny w Tarno-
wie Opolskim 
- Państwu Beacie i Rudolfowi 
Malik z Przywór 
- Firmie FRIGOOPOL z Opola 

Danuta Smołucha, 
Jolanta Bogacka 
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Sukces debiutantów! 
 

hoć ćwiczą dopiero od 
kilku miesięcy, choć naj-

młodsze z nich mają tylko po 
kilka lat, choć po raz pierwszy 
stanęły przed tak licznie 
zgromadzoną publicznością – 
nie speszyły się! Grupa 7 
dziewcząt z miniformacji Mini 
Element – stanęła w konkurso-
we szranki na XIV Otwartych 
Mistrzostwach Polski Tańca 
Mażoretek. W kategorii mix-
kadetki zdobyły Wicemistrz-
ostwo Polski! Impreza ta, or-
ganizowana przez Stowarzy-
szenie Mażoretek, Tamburma-
jorek i Cheerleaderek Polskich 
odbywała się w Opolu w 
dniach 11-13 maja br. Wzięło 
w niej udział 60 zespołów z 
Polski i Czech. W ten majowy 
weekend stolica naszego woje-
wództwa rozkwitła pięknem 
dziewczęcej urody i wspania-
łych kostiumów, rozbrzmiała 
muzyką, rozkołysała się ryt-
micznym ruchem. Wśród 1600 
reprezentantek z Polski i 
zagranicy nasze grupy: Mini 
Element-M oraz druga 
miniformacja Element-M, a 
także dwie solistki Angela 

Piotrowicz i 6-letnia Madzia 
Dziemba zrobiły bardzo duże 
wrażenie. Niemała w tym za-
sługa instruktorki Karoliny 
Kawalec, która sama od kilku 
lat uprawia taniec mażoret-
kowy w cieszącej się doskona-
łą renomą i wspaniałymi osią-
gnięciami – formacji z Ozim-
ka. Wicemistrzostwo naszych 
kadetek i miejsca w I dzie-
siątce pozostałych reprezenta-
ntek Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Tarnowie Opolskim to 
dobry prognostyk na przy-
szłość. Serdecznie i szczerze 
gratulujemy tancerkom i ich 
instruktorce. Wyrazy podziwu 
i uznania należą się także 
rodzicom naszych mażoretek, 
którzy nie tylko dowieźli za-
wodniczki na konkurs, a także 
dzielnie im kibicowali. Wyka-
zali przy tym anielską cierpli-
wość, gdyż z powodu zmiany 
miejsca występów (wiatr!) 
prezentacje uległy wielogo-
dzinnemu przesunięciu. 
        GOK składa tak-
że serdeczne podziękowania 
pani Helenie Gruszce – Dyre-
ktor Domu Kultury w Ozimku 
za nieocenioną pomoc i 
światłe rady. Ewa Loster 
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Wakacje 
OK organizuje zajęcia wakacyjne od 10 do 31 lipca w 
godzinach 1000–1400 w Tarnowie Op. oraz filiach: Katy 

Op., Przywory, Kosorowice, Nakło, Raszowa. W Tarnowie 
Op. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do czwartku. 
Odpłatność – 30 zł. W filiach zajęcia zorganizowane będą w 
poniedziałki, środy i piątki w godz. 1000 – 1400, zaś w 
pozostałe dni od 16 do 20 świetlica obejmie opieką 
wszystkich chętnych. Opłata za zajęcia zorganizowane na 
filiach – 20 zł. Odpłatność zostanie przeznaczona na zakup 
materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć. Czekamy na 
zgłoszenia już dziś. Szczegóły na ulotkach! Zapraszamy! 
Chętnie widziani wolontariusze (maturzyści, studenci) do 
pomocy w opiece nad dziećmi! 

G 


