
Pracownia multimedialna 

 

Pierwszego czerwca 

2009 r., w PSP im. M.Koper-

nika w Tarnowie Op., odbyło 

się otwarcie nowej klasopra-

cowni, którą wyposażono w 

tablicę interaktywną. 

Tablicę zakupiono ze 

środków zgromadzonych przez 

rodziców oraz przekazanych 

przez sponsorów, dzięki stara-

niom pani dyrektor Marii Ko-

nieczny i Rady Rodziców. 

Bardzo duży wkład pracy w 

realizacji tego przedsięwzięcia 

miał przewodniczący Rady 

Rodziców pan Andrzej Lecho-

wicz oraz pan Teofil Jafernik, 

który w kilka dni pięknie wy-

remontował klasopracownię. 

Nowoczesny projektor multi-

medialny został ufundowany 

przez wójta gminy Tarnów 

Opolski - Zygmunta Cichonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Po uroczystym prze-

cięciu wstęgi odbył się Pier-

wszy pokaz działania (możli-

wości wykorzystania) tablicy 

zaproszonym gościom i ucz-

niom klas IV-VI.  

Tablica interaktywna 

jest nowoczesnym, wielofun-

kcyjnym urządzeniem, które 

uatrakcyjni lekcje. Można ją 

wykorzystać na wszystkich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przedmiotach. Jestem przeko-

nana, że dzięki niej uczenie się 

sprawi uczniom wiele radości, 

a tym samym zmotywuje do 

poszerzania swojej wiedzy. 

Wszyscy uczniowie 

bardzo dziękują wszystkim, 

którzy przyczynili się do 

wzbogacenia bazy szkoły w 

tak nowoczesny sprzęt. 

V-ce dyrektor Ewa Budziarek 

Byliśmy pierwsi w… Europie 
( Konstytucja 3 Maja) 

  
 Z okazji zbliżającej się 
218 rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja uczniowie kl.  
V A z PSP w Katach Opol-
skich przygotowali z pomocą 
wychowawczyni inscenizację 
tego wydarzenia pół żartem, 
pół serio. 
 Na scenie pojawili się  
chłopcy przebrani za Rosję, 
Prusy i Austrię, dawnych są-
siadów Polski, którzy wykorzy-
stując słabość Polski szybko 
"dobili targu" i rozdzielili zie-
mie polskie  w ramach tzw.  
I rozbioru. Rosja (w tej roli 
wystąpił Patryk) groziła wszys-
tkim zebranym, że zakręci ku-
rek z gazem, a Austria  (Piotr 
S.) trzymając przewodnik po 
Krakowie, zachwycała się jego 
pięknem. Na nic się zdały 
okrzyki i protesty Polski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Angeliki W. ubranej na biało - 
czerwono), która wzywała prze-
jmującym głosem pomocy i 
obrony przed napaścią sąsie-
dnich państw.   
 Następnie z zaświatów 
przybył ostatni król Polski 
(Adam P.) i wziął udział w 
konferencji  prasowej z udzia-
łem licznych dziennikarzy i fo-
toreporterów. Opowiedział w 
jakich okolicznościach doszło 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do uchwalenia  konstytucji, któ-
ra miała służyć naprawie Rze-
czypospolitej w XVIII wieku. 
Na koniec Stanisław August 
Poniatowski wysłuchał piosenki 
"Kocham cię Polsko". Nie krył 
wzruszenia, że Polacy świętują 
uroczyście dzień 3 maja. 
 Lekcja historii na we-
soło podobała się wszystkim, o 
czym świadczyły gromkie bra-
wa.         Marzena Naumowicz 

 

Z wizytą u wójta gminy 
 
  17.06.2009 r, o godz. 
9.00 przybyli do urzędu gminy 
na specjalne zaproszenie pana 
wójta, uczniowie, którzy w 
tym roku szkolnym odnieśli 
największe sukcesy w nauce, 
przyczyniając się tym samym 
do sławienia dobrego imienia 
swojej szkoły. 

Ten niewątpliwy za-
szczyt spotkał 3 uczniów 
Publicznego Gimnazjum w 
Tarnowie Op: Natalię Gor-
dzielik – finalistkę etapu 
wojewódzkiego konkursu fizy-
cznego, Julię Miklis – fina-
listkę etapu wojewódzkiego 
konkursu języka niemieckiego 
oraz Andrzeja Grzelaka – 
finalistę etapu wojewódzkiego 
konkursu informatycznego. 

Jesteśmy z nich bar-
dzo dumni i życzymy dalszych 
takich sukcesów w nauce w 
szkołach ponadgimnazjalnych. 
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… ciąg dalszy ze strony 2 
na blisko 4 miliony złotych – 
co stanowi około 25%  planu 
dochodów. Źródłem pokrycia 
tego ambitnego planu będą 
także środki pieniężne zgro-
madzone w roku poprzednim - 
już wówczas miano na uwadze 
podjęcie budowy hali sporto-
wej, która w połowie zostanie 
sfinansowana ze środków wła-

snych, a w drugiej połowie z 
dotacji ze środków unijnych.   

Podsumowując, uwa-
żam, że sytuacja finansowa w 
gminie jest zadawalająca i nie 
powinny wystąpić żadne per-
turbacje finansowe. Nie prze-
widuje się także żadnych cięć 
w wydatkach.  Odrębną spra-
wą jest bieżące analizowanie 
zamierzeń wydatkowania środ-

ków pod względem ich celo-
wości  i gospodarności - to po-
zwala na prowadzenie gospo-
darki finansowej w sposób 
oszczędny. 
5. WH: Czego życzyć osobie, 
która trzyma w ryzach finanse 
całej gminy Tarnów Opolski 
na najbliższe lata, w których 
prawdopodobnie nadal będzie-
my odczuwać skutki Kryzysu?  

ED: Moim życzeniem jest, żeby 
budżet, będący gminną przy-
słowiową sakiewką, zachowy-
wał równowagę budżetową, 
tak w tym roku budżetowym, 
jak i latach przyszłych - przy 
jednoczesnej realizacji zapla-
nowanych zadań, a w szcze-
gólności zadań inwestycyj-
nych. 

 


