
"Rozsądne dzieci  
kontra elektrośmieci” 

 
To hasło akcji III 

edycji projektu „EKOKULTU-
RA” w której wzięła udział 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
oraz Przedszkole w Nakle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok szkolny trwała edu-
kacja ekologiczna związana  z 
gospodarką zużytym sprzętem 
elektronicznym i elektrycz-
nym. Prowadzona również by-
ła zbiórka elektrośmieci oraz 
makulatury, w którą zaanga-
żowała się cała społeczność 
naszej wsi. Bardzo pomógł 
nam proboszcz, ks.Józef Mro-

cheń, który ogłaszał  terminy 
zbiorek oraz woźna Elfryda 
Małek, która elektroodpady 
pomogła zebrać. Wspólnymi 
siłami zgromadziliśmy  ponad 
2 tony zużytego sprzętu ele-
ktrycznego i elektronicznego, 
za co otrzymaliśmy 3355,25 
punktów. Ten wynik dał nam  
2 miejsce w województwie. 

Akcję EKOKULTU-
RA swoim patronatem zasz-
czycił Marszałek Wojewódz-
twa Opolskiego, który 26 
czerwca  wręczył nagrody 
przedstawicielom  najlepszych 
placówek oświatowych. Na 
wręczenie nagród została za-
proszona dyrektor szkoły 
Anna Piątkowska oraz kordy-
nator akcji Kornelia Glagla. 
Mieszkańcom Nakła dziękuje-
my i zapraszamy do włą-
czenia się w IV edycję. 
Bądźmy ekokulturalni! 
           

       Kornelia Glagla 

                
 
 

Ostatni raz w murach starej 
szkoły - pożegnanie 

absolwentów 
Publicznego Gimnazjum  

w Tarnowie Opolskim 
 
 Uczniowie klas trze-
cich, nauczyciele, rodzice i 
zaproszeni goście po raz 
ostatni spotkali się w sali 
widowiskowej GOK-u w Tar-
nowie Opolskim 28 czerwca 
2013 roku, o godzinie 16.30. 

Program artystyczny, 
który uświetnił uroczystość, 
przygotowały panie: Małgo-
rzata Juranek, Renata Patola i 
Małgorzata Tatina. Świetnymi 
artystami okazali się ucznio-
wie klasy II A oraz Śpiewo-
graje.  

Po występach przy-
szedł czas na nagrodzenie 
najlepszych uczniów, gratu-
lacje dla ich rodziców oraz 
podziękowania tym, dzięki 
którym nasze gimnazjum 

mogło w tym roku szkolnym 
prężnie działać i funkcjo-
nować. Wielu uczniów swoja 
pracą, postawą i wynikami 
zasłużyło na nagrody. Wszyst-
kim im serdecznie gratulu-
jemy.  

Na szczególne słowa 
uznania zasługują przede 
wszystkim: Adam Wrzecio-
no, który otrzymał najwyższy 
wynik z egzaminu gimnaz-
jalnego oraz Kristina Miklis - 
zdobywczyni tytułu Super-
gimnazjalisty 2013.  

Naszym absolwentom 
życzymy samych sukcesów w 
szkołach ponadgimnazjalnych, 
które sobie wybrali oraz 
szczęścia w życiu prywatnym.  

Dyrekcja  
i Grono Nauczycielskie 

 
Dołączamy się do 

gratulacji i życzymy – jakże 
zasłużonych – miłych wakacji. 

                     Redakcja 
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Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 
 

Rada rodziców przy publicznej Szkole podstawowej 
w Kątach Opolskich informuje, że na podstawie decyzji 
OR.5311.08.2013 z dnia 04.06.2013 wydanej przez Wójta 
Gminy Tarnów Opolski została przeprowadzona zbiórka 
publiczna podczas Pikniku Rodzinnego w Kątach Opolskich 
dnia 8.06.2013r. 

Sprzedano cegiełki wartościowe w następujących 
ilościach: 
- 434 cegiełki białe o wart. 3z ł-pozostały nr. 435 do 500 
- 297 cegiełek niebieskie o wart. 4zł pozostały nr. 298 do 500 

- 112 cegiełek żółtych o wart. 5zł-pozostały nr. 113 do 500 
Dochód ze sprzedaży cegiełek wyniósł 3.050zł i 

zostanie przeznaczony na potrzeby kulturalno-oświatowe 
uczniów naszej szkoły. 

Dziękujemy Rodzicom, Nauczycielom i wszystkim 
pracownikom PSP w Kątach Opolskich oraz wszystkim 
darczyńcom za zaangażowanie i okazaną pomoc podczas 
zorganizowanej zbiórki. 
Z okazji rozpoczynających się wakacji życzymy samych 
słonecznych dni, radości i zasłużonego wypoczynku. 

Rada Rodziców PSP w Kątach Opolskich. 

Wyjazd na basen do Gogolina


