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Szko³a ma sztandar... 
 

Dnia 11 czerwca 2008 
roku w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. Miko³aja 
Kopernika w Tarnowie Opol-
skim odby³a siê wielka 
uroczystoœæ zwi¹zana z prze-
kazaniem sztandaru szkole.  
W uroczystoœci wziêli udzia³ 
sponsorzy, zaproszeni goœcie 
(miêdzy innymi wizytator M. 
Mueller, wójt Gminy Tarnów 
Opolski Z. Cichoñ, sekretarz 
gminy B. Friedla, wicestarosta 
K. Wysdak, przewodnicz¹cy 
Rady Gminy R. Urban, dy-
rektorzy szkó³ gminy Tarnów 
Op.), dyrekcja, grono peda-
gogiczne, pracownicy szko³y  
i ca³a spo³ecznoœæ uczniowska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O godzinie 9.30 spod 
szko³y ruszy³ w kierunku koœ-
cio³a pochód, na czele którego 
sz³a orkiestra dêta Lhoist 
OPOLWAP. W czasie uro-
czystej, koncelebrowanej mszy 
œwiêtej sztandar zosta³ poœ-
wiêcony. 

      Po mszy uroczys-
toœæ przekazania sztandaru 
odby³a siê w Gminnym Oœrod-
ku Kultury. Przewodnicz¹cy 
Rady Rodziców pan Andrzej 
Lechowicz przekaza³ sztandar 
pani dyrektor Marii Konie-
czny, a pani dyrektor spo³ecz-
noœci uczniowskiej. Ca³¹ pro-
cedurê przekazania sztandaru 
przygotowa³a pomys³odaw-
czyni ca³ego przedsiêwziêcia, 
pani Anna Gonsior. 

      Po akcie przeka-
zania sztandaru na scenê po-
proszono wszystkich sponsor-
rów, dziêki którym sztandar 
zosta³ zakupiony. Pani dyrek-
tor wrêczy³a sponsorom po-
dziêkowania za hojnoœæ i po-
moc w zorganizowaniu uro-
czystoœci. Wszyscy sponsorzy 
zostali równie¿ uhonorowani 
specjalnymi tabliczkami umie-
szczonymi na drzewcu. 

Uroczystoœæ uœwietni³ 
pokaz multimedialny przygo-
towany przez pani¹ Rados³awê 
Smolczyk przedstawiaj¹cy his-
toriê szko³y oraz wszystkie 
dzia³ania jakie szko³a podej-
muje. 

Pani Urszula Hueni-
ger i pan Tomasz Friedrich 
przygotowali bardzo ciekawe 
przedstawienie, przybli¿aj¹ce 
wszystkim postaæ s³ynnego 
Polaka Miko³aja Kopernika. 

 Po uroczystoœci szta-
ndar zosta³ odprowadzony do 
szko³y, gdzie od tej pory wisi 
w specjalnej gablocie, w ga-
binecie pani dyrektor.  Odt¹d 
bêdzie on uœwietnia³ wszyst- 
kie, wa¿ne uroczystoœci szkol-
ne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsorzy: Zygmunt 
Cichoñ Wójt Gminy Tarnów 
Opolski, Rada Rodziców przy 
PSP w Tarnowie Opolskim, 
Józef Mateja – Transport -
Us³ugi, Zdzis³aw Barglik - 
Labtar Sp. z o.o. , Lhoist 
Opolwap S.A., Anna i Antoni 
Zy³a-ZUBR „MAL-
KAN”,Anna i Jan Gebauer-
Zak³ad stolarski, Zygmunt 
Bawo³ - OSP Tarnów Opolski, 
Teodor Pandel - Dyrektor 
Banku Spó³dzielcze-go w 
Krapkowicach, Jerzy Bobra - 
Przedsiêbiorstwo Han-dlowo 
Us³ugowe BPW, Pawe³ 
Œlusarczyk - PHU Weso³y 
Borsuk, Maria Konieczny – 
dyrektor PSP Tarnów Opolski, 
Ks.mgr - licencjonowany Wie-
s³aw Szel¹g, Ks. Piotr Jano-
szka, Jan Czech, Irena Kowal-
czyk, Henryk Gebauer, Piotr 
Walecko. 
 

Rada Pedagogiczna  
i ca³a spo³ecznoœæ uczniowska 
dziêkuje wszystkim  sponsor-
om. 

 
Ewa Budziarek  

v-ce dyr. PSP Tarnów Opolski 

Mamy powody  
do radoœci! 

 
12 czerwca – to wa¿-

ny dzieñ dla gimnazjalistów. 
W³aœnie wtedy  otrzymali oni 
wyniki egzaminów - efekty 
swojej ca³orocznej pracy. 

Œrednia szko³y z cz. 
humanistycznej to 32 punkty 
(dla porównania – œrednia  
w gminie wynosi 31,4 pkt.,  
a œrednia wojewódzka to 29,9 
pkt.). Œrednia szko³y z cz. 
matematyczno - przyrodniczej 
wynosi 28,1 punktów (w gmi-
nie to 27,9 pkt., a œrednia 
wojewódzka – 26,4 pkt.) 

Najlepsz¹ klas¹ oka-
za³a siê klasa 3 c, w której 
œrednio 1 uczeñ zdoby³ 62,4 
pkt. z obu czêœci egzaminu. 

Najwy¿szy wynik 
uzyska³a uczennica kl. 3a – 
Marta D¹browska – 97 pkt.  
z obu czêœci (50 pkt. z cz. 
matem.-przyrodniczej; 47 pkt. 
z cz. humanistycznej). 

Gratulujemy i ¿yczy-
my powodzenia w szko³ach 
ponadgimazjalnych. 
 
v-ce dyr. PG w Tarnowie Op. 

Ewa Pilarska 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                  17.06.2008 r. Wójt 
Gminy Tarnów Op. Zygmunt 
Cichoñ spotka³ siê z uczniami 
szkó³ podstawowych i gimnaz-
jów, którzy w roku szkolnym 
2007/2008 uzyskali tytu³y fi-
nalistów lub laureatów kon-
kursów przedmiotowych na 
poziomie gminnym i woje-
wódzkim. W mi³ej atmosferze 
goœcie uciêli sobie krótk¹ po-
gawêdkê z gospodarzem gmi-
ny, opowiadali mu o swoich 
marzeniach, planach na przy-
sz³oœæ.  

Wójt w towarzystwie 
pracownika BOOS p. Aleksan-
dry Wotki wrêczy³ m³odzie¿y 
nagrody za ich osi¹gniêcia  
i ¿yczy³ kolejnych sukcesów. 

Ksi¹¿ki i dyplomy 
otrzymali: 
Marta D¹browska – PG  
 

w Tarnowie Opolskim za za- 
jêcia I miejsca w Wojewó- 
dzkim Konkursie Polonisty- 
cznym, Chemicznym; II m-ca 
w Wojewódzkim Konkursie 
Matematycznym na etapie 
gminnym oraz uzyskanie 
tytu³u finalisty w eliminacjach 
wojewódzkich. 
B³a¿ej Ziomek – PG  
w Przyworach za zajêcie  
I miejsca w Wojewódzkim 
Konkursie Matematycznym na 
etapie gminnym i uzyskanie 
tytu³u finalisty w eliminacjach 
wojewódzkich. 
Grzegorz Kie³basa – PG  
w Przyworach za zajêcie  
I miejsca w Wojewódzkim 
Konkursie Technicznym na 
etapie gminnym oraz uzys-
kanie tytu³u finalisty w eli-
minacjach wojewódzkich. 
Tomasz Ma³yska – PSP  
w Nakle za zajêcie I miejsca w 
Wojewódzkim Konkursie 
Jêzyka Niemieckiego na eta-
pie gminnym oraz uzyskanie 
tytu³u finalisty w eliminac-
jach wojewódzkich. 
 

Laureatom gratulujemy! 
 

Nagrody dla najlepszych

„Izba Œl¹skiej Tradycji" 

Od po³owy czerwca, 
w budynku dawnej szko³y  
w Raszowej trwa remont po-
mieszczenia, w którym ma 
powstaæ Izba Muzealna. Na 
poddaszu budynku zostan¹ 
wystawione zabytkowe przed-
mioty zwi¹zane ze œl¹sk¹ tra-
dycj¹.  

Do jej powstania, w 
du¿ym stopniu, przyczyniaj¹ 
siê: prezes firmy "Polbau", 
który sponsoruje remont-
robociznê i Urz¹d Gminy 
Tarnów Opolski ponosz¹cy 
koszty materia³owe. Dziêki tej 
pomocy ju¿ wkrótce bêdzie 
mo¿na otworzyæ "Izbê Œl¹skiej 
Tradycji", s³u¿¹c¹ wszystkim 
mieszkañcom wsi, a w szcze-
gólnoœci dzieciom i m³odzie¿y.  

Do obejrzenia bêd¹ 
eksponaty z czasów miêdzy-
wojennych, m.in. ówczesna 
³awka szkolna, a tak¿e dawne 
zdjêcia rodzinne, weselne, 
orkiestr itp. Zbieranie przed-
miotów trwa, przy nieoce-
nionej pomocy Raszowian. Za 
wszystkie podarowane ekspo-
naty serdecznie dziêkujemy. 

Mientus Barbara 


