
Kolorowe  
sobotnie przedpołudnia 

w kole DFK Kąty 
Opolskie/ Konty 

 
Już po raz trzeci dzie-

ci z Kątów Opolskich mogą 
brać udział w kursie sobotnim.  
Dzięki zarządowi miejscowe-
go koła DFK chłopcy i dziew- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
czynki mają możliwość spoty-
kania się w sobotę i poprzez 
gry oraz zabawy poznawać 
język niemiecki.  Przy tym 
chodzi  przede wszystkim o 
coś ważniejszego – mia-
nowicie o dobrą zabawę. A 
zabawnych sytuacji w tej 
grupie na pewno nie brakuje. 
O wesołą atmosferę dba 
Justyna Wieczorek, mie-
szkanka Kątów Opolskich, 
znakomita wychowawczyni 
grupy. Podczas spotkań 
przeplatają się ze sobą różne 
zajęcia: majsterkowanie, 

ćwiczenia gimnastyczne,śpiew 
i tańce. To daje gwarancję, że 
nikt, kto w sobotnie przed-
południe odwiedzi siedzibę 
DFK w Kątach, nie będzie się 
nudził.  Każde spotkanie jest 
jak podróż w inny,  kolorowy 
świat, w którym dzieci odkry-
wają dla siebie język i kulturę 
niemiecką i mogą wykazać się 
kreatywnością. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Dzięki wsparciu 
Związku Niemieckich Stowa-
rzyszeń Społeczno – Kultural-
nych w Polsce (Verband der 
Deutschen Sozial-Kulturellen 
Gesellschaften in Polen) 
można w pełni cieszyć się 
niezwykłymi „lekcjami” języ-
ka niemieckiego. Dlatego też 
już dziś  wszyscy z niecier-
pliwością czekają na następną 
edycję projektu.    

 
Sylwia Michala,  

DFK Kąty Opolskie/Konty 

Dzień bez przemocy  
w Nakle 

 
Dzień bez przemocy 

pod hasłem Witamy wiosnę 
kwiatami i uśmiechem bez 
agresji i przemocy został w  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicznej Szkole Podstawo-
wej w Nakle zorganizowany 
25 marca. Imprezę rozpo-
częliśmy rozstrzygnięciem 
konkursu na najbardziej  
„ukwieconego” ucznia. Wszy-
scy uczestnicy zabawy (i ich 
rodzice) wykazali się dużą 

pomysłowością. Zwyciężył 
Darek Salzburg, uczeń klasy 
IV, który miał na sobie aż 140 
kwiatów. Następnie ucznio-
wie, podzieleni na drużyny, 
samodzielnie rozwiązywali za-
danie związane z przeciwdzia-
łaniem agresji i przemocy w 
szkole i poza nią. Bez pomocy 
nauczycieli udało się im przy-
gotować i zaprezentować  sce-
nki, w których udowodnili, że 
wiedzą jak powinni zachować 
się zarówno świadkowie jak i 
ofiary agresji bądź przemocy. 
Na zakończenie imprezy pani 
dyrektor wręczyła puchary 
klasom: II i VI, które zwy-
ciężyły w konkursie pod 
hasłem Tydzień bez przemocy. 
Zwycięzcom gratulujemy a 
wszystkim uczniom oraz nau-
czycielom z Nakła życzymy, 
by ich szkoła była nadal szkołą 
bez przemocy. 

Konkurs pięknego 
śpiewania 

 
 Od 8 lat, gdy zbliża się 
opolski festiwal odbywa się 
także Gminny Konkurs Pio-
senki „Od przedszkola do 
Tarnowa Opolskiego”. Patro-
nat nad imprezą obejmują Wójt 
Gminy i Gminny Ośrodek Kul-
tury Tarnów Opolski. Wysiłek 
organizacyjny podejmują zaś 
Dyrekcja i pracownicy Przed-
szkola Publicznego z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Tarno-
wie Opolskim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VIII Konkurs odbył 
się 29 maja br. Atrakcją dla 
wszystkich wypełniających sa-
lę widowiskową dzieciaków 
był spektakl teatralny ufun-
dowany przez Wójta Krzyszto-
fa Mutza. Każdy z małych 
artystów otrzymał upominek. 
Jak przystało jednak na kon-
kurs, Jury: Katarzyna Wybra-
niec-Pieniążek, Krystian Woj.-
tala i Ewa Loster, po wysłu-
chaniu prezentacji konkurso-
wych przyznało: 
GRAND PRIX – Zofii Baron z 
PP w Przyworach, dwie I 
nagrody: w kategorii 5-latków 
Nadii Suchostawskiej z PP w 
Kosorowicach oraz w kategorii 
6-latków Aleksandrowi Dana-

chowi z Oddz. Przedszk. w 
Nakle. 
 Jurorzy wyrazili uzna-
nie wykonawcom oraz podzię-
kowanie opiekunom tychże. 
Organizatorzy w pełni popie-
rają zdanie jury i także wszyst-
kim zaangażowanym serdecz-
nie za wkład pracy dziękują. 
 Specjalne podzięko-
wania od wszystkich: organiza-
torów, obdarowanych i widzów 
należą się sponsorom. W tym 
roku byli to: 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Tarnowie Opolskim, Przedsię- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
biorstwo „LABTAR” w Tarno-
wie Opolskim, Bank Spółdziel-
czy w Krapkowicach, 
PIOMAR Opole – Damian Żur, 
ZPHU Anida i Edward 
Tomiczek, ZURB „MALIK” 
Przywory, Sklep „METAROL” 
– Ewald Dziemba, EKO 
Przywory, De Heus z Łęczycy, 
Zakład Fotograficzny „Foto-
Krys” z Nakła, FHU „Micha-
lina” z Namysłowa, Usługi 
Transportowe „Mateja” Tar-
nów Opolski, „Frigoopol” z 
Opola. 
 Gratulujemy zwycię-
zcom i uczestnikom. Zapra-
szamy za rok.     Organizatorzy 
Do gratulacji dołącza się 
Redakcja 
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Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej 
 

Informujemy, że na podstawie pozwolenia Decyzja  
Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 20.05.2013r. została 
przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się 26 maja 
2013 r.  na terenie Tarnowa Opolskiego. 
1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie  
2 250,00zł. 
2. Rozliczenie sprzedanych cegiełek w ramach przepro-
wadzonej zbiórki publicznej: 
- cegiełki o wartości 5 zł  w ilości 250 sztuk 
- cegiełki o wartości 2 zł w ilości 500 sztuk 
3. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki  359,29 zł  w tym 
rodzaj kosztu: Pozwolenie Urzędu Gminy    82,00 zł 
                        Artykuły spożywcze            277,29 zł 
4. Łączny dochód ze zbiórki publicznej to 1 890,71  zł 
5. Dochód ze zbiórki publicznej przeznaczony zostanie na 
zakup szafek do szatni   przedszkolnych. 

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego 
Tarnów Opolski 


