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Z ¿ycia gimnazjum... 
 

Choæ nauczyciele nie 
zarabiaj¹ zbyt wiele, w 
zwi¹zku z tym – równie¿ ich 
oszczêdnoœci  nie s¹  najwiê-
ksze, to jednak ostatnio poja-
wi³a siê spora szansa korzy-
stnego ich pomno¿enia. W jaki 
sposób? 

 
 
 
 
 
 
Otó¿ czterech na-

szych uczniów z klasy 3c, pod 
czujnym okiem p. Renaty 
Kwiatek, przygotowa³o siê 
sumiennie do udzia³u w kon-
kursie: „Moje finanse - Z klasy 
do kasy”organizowanym przez  
„Gazetê Wyborcz¹” i NBP. 
Dla: Adriana Cichosa, 
Micha³a S³abonia, Tomasza  
i Sebastiana Cichoniów eko-
nomia nie ma ¿adnych 
tajemnic. 

Od pocz¹tku szli 
przez wszystkie etapy kon-
kursu jak burza. Inwestowali 
wirtualne pieni¹dze w akcje, 
waluty, z³oto, zak³adali lokaty 
d³ugoterminowe. Okazali siê 
najlepsi w ca³ym wojewó-
dztwie! Ich zespó³ wyprzedzi³ 
znacznie komitety ze szkó³ 
ponadgimnazjalnych. 

Fina³ konkursu odby³ 
siê w Warszawie, gdzie nasza 
czwórka zajê³a  12. miejsce.  
Brawo, m³odzi inwestorzy! 

Myœlê wiêc, ¿e mo¿na 
im zaufaæ i powierzyæ swoje 
oszczêdnoœci... 

 
 
 
 
 
 
 
Mo¿emy siê pochwa-

liæ jeszcze jednym sukcesem. 
Uczennica Marta D¹browska 
z kl. 3a okaza³a siê finalistk¹ 
a¿ 3 konkursów wojewódz-
kich: 
- z jêzyka polskiego, 
- chemicznego, 
- fizycznego. 

Gratulujemy i ¿yczymy 
podobnych sukcesów w szkole 
œredniej. 

Ewa Pilarska z-ca dyr. PG 
w Tarnowie Op. 

Wspó³praca z bibliotek¹ 

Kilka razy w miesi¹cu 
wychowawców klas najm³od-
szych oraz panie polonistki z 
nakielskiej PSP mo¿na spotkaæ 
pod¹¿aj¹ce wraz ze swymi 
uczniami do biblioteki publi-
cznej. Tam z serdecznym uœ-
miechem na twarzy wita ich p. 
L. Nies³ony i zaprasza do lo-
kalnego przybytku wiedzy…   

Konkursy, spotkania z 
ciekawymi ludŸmi, czytanie 
poezji – wszystkie te wydarze-
nia s¹ dla naszych wychowa-
nków nie tylko wielkim prze-
¿yciem, ale dostarczaj¹ te¿ 
wiedzy na ró¿norodne tematy. 
Ponadto, co niew¹tpliwie naj-
wa¿niejsze, kontakt z ksi¹¿k¹ 
pomaga popularyzowaæ czytel-
nictwo wœród uczniów.  

W najwiêkszym stop-
niu jest to zas³uga szanownych 
goœci, zaproszonych przez bi-
bliotekarkê, tj.: p. Lenorta,     
p. E. Glenska, p. Palonka, oraz 
p. K. Mientusa. Podczas tych 
wspólnych spotkañ uczniowie 
z klasy V reprezentowali przed 
szerokim audytorium swoj¹ 
twórczoœæ literack¹, w postaci 
wierszy, podañ, baœni, mitów - 
o najrozmaitszej tematyce. Po 
zapoznaniu siê z utworami     
p. B. Mruk – dyrektor biblio-
teki, nagradza³a uczniów dy-
plomami i ksi¹¿kami.  

Wyró¿nieni zostali: 
Wiktoria Mandola, Marcin So-
bel, Barbara Mejsyk, Ola Kala, 
Ania Stach, Dawid Muc, Syl-
wester Matuszek. Trzeba jed-
nak powiedzieæ, ¿e i pozostali 
uczniowie klasy pi¹tej wyka-
zali siê niema³ymi mo¿liwo-
œciami literackimi.  

Tak w wielkim skró-
cie przedstawia siê tegoroczna 
dotychczasowa wspó³praca bi-
blioteki publicznej w Nakle ze 
szko³¹. Ju¿ w najbli¿szym 
miesi¹cu, maju, podczas tzw. 
otwartych drzwi biblioteki 
odbêdzie siê tzw. spotkanie 
wielopokoleniowe. Zostanie 
na nim m.in. zaprezentowana 
scenka z Œl¹skiego Berania, 
któr¹ nakielscy uczniowie 
przedstawili na Wojewódzkim 
Konkursie w Izbicku  (tekst 
autorstwa p. K. Glagli i p. E. 
Bieniek). 

El¿bieta Bieniek 

Biblioteki i 
...dinozaury? 

 
Z okazji 45-lecia bib-

lioteki w Raszowej, w œrodê 
23 kwietnia wspólnie z Zarz¹-
dem Gminnym TSKN i tam-
tejsz¹ szko³¹, zorganizowa³a 
wyjazd do bibliotek dzieciê-
cych w Opolu i „Dinoparku” 
w Krasiejowie.  

Pierwszym przystan-
kiem na trasie wycieczki by³a 
biblioteka dzieciêca przy ul. 
Pi³sudskiego. Tam obejrzeli-
œmy wystawê prac plasty-
cznych „Baœnie Andersena” i 
zapoznaliœmy siê z ksiêgozbio-
rem. 

Potem zwiedziliœmy 
bibliotekê dzieciêc¹ i zbiorów 
obcojêzycznych na placu Ko-
pernika, a nastêpnie zawita-
liœmy do Biblioteki Polsko-
Niemieckiej „Caritas”. Tam 
ksi¹dz Globisch zapozna³ nas 
ze zbiorami literatury niemie-
ckiej, a dzieci zosta³y obda-
rowane ksi¹¿eczkami i s³odko-
œciami.  

Pe³ni wiedzy ruszyli-
œmy w dalsz¹ drogê do Krasie-
jowa. W  „Dinoparku” m³o-
dzie¿ mia³a sposobnoœæ podzi-
wiaæ najwiêksze w Europie na-
gromadzenie szcz¹tków mezo-
zoicznych gadów i p³azów. 
Œwiat znany im dotychczas z 
filmów, tu by³ na wyci¹gniêcie 
rêki.               Barbara Mientus 

Uzmys³owiæ zmys³owe...  
fotografi¹? 

 
„Dotkn¹æ deszczu, by 

stwierdziæ, ¿e pada / nie 
deszcz tylko py³ z ksiê¿yca 
spada (...)” 

Te s³owa z wiersza 
Rafa³a Wojaczka Dotkn¹æ... 
stanowi¹ motto wystawy foto-
graficznej „Uzmys³owienie 
zmys³owego”, któr¹ przez ca³y 
maj mo¿na ogl¹daæ w g³ównej 
siedzibie Biblioteki Publicznej 
w Tarnowie Op. Przy pomocy 
aparatu fotograficznego m³o-
dzi autorzy, cz³onkowie ko³a 
fotograficznego „VaRiA” dzia 
³aj¹cego przy I LO im. H. 
Sienkiewicza w Kêdzierzynie-
KoŸlu,  postanowili dokonaæ 
dzie³a nie³atwego: poprzez 
medium wzrokowe przedsta-
wiæ inne zmys³y – smak, 
wêch, dotyk... Ró¿norodnoœæ 
przedstawieñ wynika nie tylko 
z szczególnej wra¿liwoœci w 
postrzeganiu œwiata przez 
autorów, ale tak¿e z rozma-
itoœci technik fotograficznych 
przez nich u¿ytych – od 
reporta¿u przez makrofoto-
grafiê i portret do fotomon-
ta¿u. Ka¿demu, kto w majowe 
dni ma ochotê zakosztowaæ 
odrobinê subtelnej sztuki, 
polecamy odwiedzenie wysta-
wy. Dajmy siê przenikn¹æ 
zmys³om. 

W koñcu wiosna... 
 wiêc na rowery? 

Nadchodz¹ ciep³e 
miesi¹ce i wielu mieszkañców 
naszej gminy chêtnie zamie-
ni³oby swoje dymi¹ce samo-
chody na dobre dla zdrowia  
i przyrody rowery. Jednak 
amatorzy dwóch kó³ek maj¹ 
nie lada dylemat: którêdy 
jeŸdziæ, by by³o to i wygodne  
i bezpieczne, przy ci¹gle zwiê-
kszaj¹cym siê ruchu na na-
szych drogach? Dla tych ludzi 
PTTK na zlecenia UG wyzna-
czy³o plan tras rowerowych, 
które mia³yby ³¹czyæ nie tylko 
poszczególne miejscowoœci  
w obrêbie naszej gminy, ale 
tak¿e z trasami s¹siednich 
gmin. W tym celu ju¿  
w zesz³ym roku oznakowano 
trasê Walidrogi-Tarnów Op.-
Otmice, a jeszcze do sierpnia 
tego roku zostan¹ oznakowane 
dwie : 1. Przywory-Kosorowi- 

ce – Tarnów – Nak³o – Raszo-
wa - gm.Izbicko i 2. z gminy 
Opole przez las do Kosorowic, 
a stamt¹d  do Kamienia Œl. 
(schemat tras jest dostêpny na 
stronie tarnowopolski.pl). Tak 
wiêc przejazdy turystyczne 
bêd¹ u³atwione i ju¿ nie 
zgubimy siê na gminnych 
dró¿kach. 

Jednak je¿eli myœli-
my o wygodnym, bezpie-
cznym poruszaniu siê tzw. 
œcie¿kami rowerowymi wzd³u¿ 
g³ównych gminnych dróg, to 
musimy siê pogodziæ z faktem, 
¿e w najbli¿szym czasie nie 
bêdzie to mo¿liwe. Choæ 
istniej¹ plany poszerzenia dróg 
pomiêdzy Tarnowem a Nak-
³em i Tarnowem a Kosorowi-
cami o pasy przeznaczone wy-
³¹cznie dla rowerzystów, to  
z powodu braku mo¿liwoœci 
wyw³aszczenia terenów nie-
zbêdnych do tej inwestycji, na  

... ci¹g dalszy na str.7 


