
8 Gmina Tarnow Opolski 6  11

Spotkanie trzecioklasistów 
 
 
 
 
 
 
 

 Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Tarnowie 

Opolskim 28 listopada 2011r. 
odbyło się spotkanie wszyst-
kich trzecioklasistów z naszej 
gminy. Przybyli uczniowie ze 
szkół w: Nakle, Raszowej, Ko-
sorowic, Przywór, Kątach Op. 
i Tarnowie Op. Gośćmi spec-
jalnymi spotkania byli: 
p.Krzysztof Mutz – wójt Gmi-
ny Tarnów Op., p. Jan Czech – 
sołtys wsi Tarnów Op., p. Ma-
ria Konieczny – dyrektor PSP 
w Tarnowie Op. 

Uczestnicy spotkania 
na początku zostali zapoznani 
ze strukturą administracyjną i 
regionalną naszego kraju. Nas-
tępnie zostali podzieleni na 
cztery grupy i brali udział w 
zajęciach: plastycznych, mu-
zycznych, sportowych oraz re-
gionalnych. Zabawy przy tym 
było bardzo wiele. Każdy trze-
cioklasista wziął udział we 
wszystkich zaproponowanych 
zajęciach. 

 
 

 
 
 
 

Na koniec uczestnicy 
spożyli wspólny posiłek, skła-
dający się z hot-doga i ciepłej 
herbaty z cytryną. Gizela Sziroky 

W 

Zaczynamy od korków 
 

yjmy ekologiczn ie” – to 
ostatnio, co raz bardziej 

modne powiedzenie. Codzien-
nie spotykamy się z wieloma 
akcjami promującymi dbanie o 
środowisko, ale czy na pewno 
to robimy? 

Chciałam dowiedzieć się 
jak wygląda to w naszej gmi-
nie. Zapytałam kilku osób, co 
ich zdaniem znaczy ”żyć eko-
logicznie”.  Okazało się, że 
największym problemem jest… 
dym wydobywający się z ko-
minów domów, to on powo-
duje „niefajny” zapach i szarą 
zawiesinę w powietrzu. To  
problem, który nie powinien  
być nikomu obojętny. A jed-
nak nie wszyscy starają się to 
zmienić. Niestety! Spalanie 
śmieci, (bo to jest główną 
przyczyną wszechobecnego 
drażniącego zapachu) jest 
prawnie zakazane. Za niesto-
sowanie się do prawa grozi 
kara ares ztu lub grzywny (art. 
71 Ustawy o odpadach z dnia 
27 kwietnia 2001r.). Ponadto 
prawo zezwala na dokonywa-
nie kontroli na posesjach w 
celu sprawdzenia czy nie są 
łamane przepisy o ochronie 
środowiska (art.. 379 ustawy o 
ochronie środowiska z dnia 27 
kwietnia 2001 r.) . Dym, który 
dostaje się do oczu, powoduje 
ich łzawienie, a narząd węchu 
też nie jest nań odporny. Naj-
gorsze jest jednak to, iż pow-
stające przy spalaniu niektó-
rych tworzyw sztucznych gazy 
mają właściwości toksyczne. 
Tak m.. in.: PYŁY- odkładając 
się w g lebie powodują s zkod-
liwe dla zdrowia człowieka za-
nieczyszczenie metalami cięż-
kimi, TLENEK W ĘGLA - jest 
trujący dla ludzi i zwierząt, 
TLENKI AZOTU - powodują 
podrażnienia, czasami prowa-
dzące do uszkodzenia płuc. 
Spalając ś mieci tru jemy sa-
mych siebie, nasze dzieci i 
wnuki. Choroby: nowotwory, 
alergie, problemy z układem 
oddechowym – to efekty tych 
nieodpowiedzialnych praktyk. 

Chciałabym zachęcić do  
dbania o powietrze, wodę i 
glebę. Można zacząć od pomo-
cy innym. Małe zmiany w co-
dzienny trybie życia mogą 
wiele zdziałać. Jako, że w os-
tatnim czasie wiele słyszy się 
o zbieraniu plastikowych 

nakrętek, postanowiłam to 
sprawdzić. Odwiedziłam szko-
łę podstawową w Nakle, gdzie 
mgr Iwona Nawracaj jest ko-
ordynatorem akcji zbierania 
nakrętek - ale jak się później 
dowiedziałam - również zna-
czków pocztowych.. Nasza 
szkoła przystąpiła do akcji 
”Szkoła bez przemocy”. Jed-
nym z jej założeń było utwo-
rzenie wolontariatu. Dodatko-
wym bodźcem do powołania 
grupy wolontaryjnej było przy-
stąpienie do konkursu wolon-
tariuszy. Stąd pomysł na na-
krętki i znaczki pocztowe, 
dzięki którym można pomóc 
innym”- mówi Iwona Nawra-
caj.  W ubiegłym roku dzieci 
zebrały 120 tys. nakrętek zale-
dwie w cztery miesiące (sty-
czeń - kwiecień) i 504 znaczki. 
Dochód ze sprzedaży znacz-
ków został przeznaczony na 
cele misyjne, a zakrętki prze-
kazano do Publicznego Przed-
szkola z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Tarnowie Opols-
kim na kupno specjalistycz-
nego wózka. Cała akcja pole-
gała na zebran iu grupy wolon-
tariuszy, ci zaś są odpowie-
dzialni za koordynację zb iórki 
nakrętek i znaczków w szko le. 
Projekt nosił tytuł: „Tak i 
mały, jak i duży może pomóc 
też”. Dzięki zaangażowaniu  
zarówno dzieci jak i nauczy-
cieli pro jekt ten został wyróż-
niony za sprawne działanie 
wolontariatu na rzecz innych, 
a w województwie opolskim 
zwyciężył w kategorii szkół 
podstawowych. Dyplomy wy-
różnien ia zostały wręczone 
osobom, które uzb ierały naj-
więcej nakrętek, a byli to Ola 
Gawlik i Sebastian Stanik. 
Ceremonia wręczenia nagród 
odbyła się 14.06.2011 roku w 
Pałacu Prezydenckim.  

To zaangażowanie poka-
zuje jak bardzo młodzież chce 
pomóc innym. Co prawda pro-
jekt skończy ł się, jednak wo-
lontariat działa nadal. Dziś 
dzieciaki zbierają nakrętki, aby 
pomóc małemu Frankowi. Fra-
nek potrzebuje specjalistycz-
nego wózka, który kosztuje 
około 22tys. złotych. Do tego 
potrzeba o wiele, wiele więcej 
nakrętek. „Akcja motywuje 
dzieci do działania. Wiedzą, że 
dzięki nim małemu Frankowi 
będzie łatwiej żyć w dzisiej-
szym świecie. Do zbierania 

włącza się cała rodzina, zna-
jomi i przyjaciele. Każdy korek 
jest na górę złota.” – pod-
kreśla mgr Nawracaj. W szko-
le panuje mała rywalizacja 
między klasami. Dzięki niej 
dzieci zachęcają się wzajemnie 
do zbierania nakrętek. Dzięki 
tej akcji uświadamia się dzieci, 
że mogą pomagać same – 
zbierając nakrętki po wodzie, 
sokach, kefirach, szamponach 
czy po paście do zębów, a nie 
wyciągając pien iądze od ro-
dziców. Ci zaś, widząc swoje 
dzieci ”w akcji zbieran ia”, po-
magają im, ko lejno zachęcając 
swoich znajomych, by przy-
łączy li się do grona „zbiera-
czy”. Myślę, że warto wspo-

móc dzieciaki z Nakła i przy-
łączyć się do nich. Im nas 
więcej, tym więcej korków.  
A to przełoży się na - s zeroki 
uśmiech na twarzy Franka.  
A przy okazji będziemy mieć 
czyściejsze środowisko. Spró-
bujmy zbierając nakrętki, od-
dzielać plastiki od szkła czy  
papieru. Jak powszechnie wia-
domo, początki bywają trudne, 
ale efekt może być bezcenny: 
zdrowsze powietrze, zdrowsi  
i my. Szczęśliwy Franek i 
wdzięczni rodzice. Zaczynając 
od małych kroków, można 
dojść do wielkiego sukcesu, bo 
małe kroki czynią wielkie 
postępy.      
      Opracowała Sylwia Kuznik 
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Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczn iowie Publicznej Szko ły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim 
dziękują sponsorom szko ły za wsparcie w realizacji pro jektów 
szkoły i sponsoring w roku 2011: 
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Tarnowie Opolskim, 
- Przedsiębiorstwo „Labtar” Sp. z o.o. Tarnów Opolski, 
- „Lhoist Opolwap” S.A. Tarnów Opolski, 
- Helmut Scześniok „Maat Trans” Tarnów Opolski, 
- Bank Spółdzielczy oddział Tarnów Opolski,  
- Beata Reinert Sklep „Deko” Tarnów Opolski,  
- Bożena Piechówka – sklep mięsny Tarnów Opolski, 
- Barbara Cebula – wyrób wieńców Tarnów Opolski, 
- Mandela Sebastian, 
- Jan Zawadzki „Agro - handel”, 
- Firma Usługowo - handlowa „Joanna”, 
- Piotr Gryolicki - „Piekarn ia Olejnik”, 
- Ryszard i Kazimiera Mroczek - „Rzeźnictwo, Wędlin iarstwo 
Mroczek”, 
- Michał Wypych – sklep spożywczy, 
- Danuta, Zygmunt Dziemba – „Świat alkoholi”, 
- Piekarnia Tarnów Opolski, 
- Ewa Terlikowska P.P.H. I U. „Walidrogi”. 


