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By było pięknie i miło 
 

 drugiej połowie maja 
sołectwu Tarnów Opol-

ski przybyło kilka „elementów 
upiększających”. Rada Sołec-
ka postanowiła bowiem w 
kilku widocznych miejscach 
ustawić oryginalne gazony w 
formie kwietnych koszy. Na 
razie jeszcze wyglądają nie-
pozornie, lecz gdy posadzone 
na nich rośliny rozwiną się w 
pełni, staną się prawdziwą 
ozdobą.  O pielęgnację i nawa-
dnianie kwiatów dbają osoby, 
które lubią i cenią wokół się-
bie zieleń. Lecz byśmy wszys-
cy mogli się cieszyć tymi 
ozdobami, wszyscy musimy o 
nie dbać. Podziwiajmy więc, 
ale… nie dotykajmy! Złotów-
ka, czy kilka złotych za sztukę 
rozsady – to niewiele, a co bę-
dzie, gdy każdy mieszkaniec 
zechce „pozyskać beznakłado-
wo” szczepkę ze wspólnego 
kosza? Pokażmy, że umiemy 
doceniać piękno i wysiłek 
tych, dzięki którym to piękno 
nas otacza! Sołtys Wsi Tarnów 
Opolski i Rada Sołecka 
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Stowarzyszenie dziękuje 
 

odziękowania dla Zarządu 
i członków Stowarzysze-

nia Nasze Przywory za zaan-
gażowanie i pomoc przy orga-
nizacji imprez. Szczególne 
wyrazy wdzięczności kieruję 
do pań i panów: Oli i Maćka, 
Moniki, Krystyny, Joli, Lucy-
ny, Ewy i Adama, Ireny, Zby-
szka i Ani, Dawida oraz 
wszystkich, którzy zawsze 
bezinteresownie nam pomaga-
ją. Serdecznie dziękuję też za 
udostępnianie sali Domu Kul-
tury w Przyworach Pani Dy-
rektor Ewie Loster i Pani Kie-
rownik Lidii Urban. 

Prezes Stowarzyszenia  
Patrycja Bartylla 
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Nowoczesne technologie  
na usługach edukacji 

 
a początku kwietnia nie-
którzy uczniowie Gimna-

zjum w Przyworach rozpoczęli 
dodatkowe zajęcia pozalek-
cyjne współfinansowane z fun-
duszy europejskich, realizowa-
ne w ramach projektu „Nowo-
czesne technologie na usłu-
gach edukacji”. 

Uczestnicy podzieleni 
są na cztery grupy, w których - 
pod okiem nauczycieli – roz-
wijają swoje zainteresowania. 
Grupa pierwsza pod opieką 
Jolanty Sadowskiej zajmuje 
się kulturą, realizując projekt 
„Ze sztuką na ty… Sztuka 
współczesnego miasta”; w 
grupie drugiej uczniowie wraz 
z Małgorzatą Cybulską zasta-
nawiają się nad „Zachwyca-
jącym światem symetrii”.  
Grupa trzecia z Ewą Niemczyk 
próbuje wyliczyć „Jak zmniej-

szyć domowe rachunki za 
prąd”, a grupa czwarta z 
Agnieszką Nowak-Gobel wy-
brała temat „Komiks - klasycy 
na wesoło”. 

Uczniowie w swojej 
pracy wykorzystują nowoczes-
ne technologie informatyczne, 
korzystając z tabletów, lapto-
pów, tablic interaktywnych, 
aparatów cyfrowych. Część te-
go sprzętu szkoła otrzymała, 
przystępując do WODIP-ow-
skiego projektu. Jolanta Sadowska 
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Ziemia Nasza Planeta 
 

ak co roku w naszej szkole 
obchodziliśmy święto „Dnia 

Ziemi”. Część artystyczną z 
udziałem uczniów klasy III i 
IV przygotowała pani Anna 
Sobek. Dwa ekologiczne prze-
dstawienia „Dlaczego w mieś-
cie nie pachnie wiosną” oraz 
”Baba Jaga i przyroda” wpra- 
 
 
 
 
 
 
 
 
wiły  słuchaczy  w rozbawię-
nie i dobry humor. W tym 
roku zaprosiliśmy szczególne-
go gościa - panią Małgorzatę 
Bahryj, przedstawicielkę Urzę-
du Gminy w Tarnowie Opols-
kim, która zaprezentowała  
nam  jakie działania podejmuje 
gmina na rzecz ochrony śro-
dowiska. Z ciekawością i zain-
teresowaniem uczniowie  wy-
słuchali między innymi o tym: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - w jaki sposób gmina gos-
podaruje odpadami; 
 - jak likwidowane są dzikie 
wysypiska śmieci ; 
 - do kogo należą okoliczne 
lasy i kto  nimi zarządza; 
 - jakie są gatunki zwierząt 
chronionych na terenie gminy; 
 - gdzie znajdują się pomniki 
przyrody i parki krajobrazowe; 
-  jakie plany i działania będzie 
podejmowała gmina na rzecz 
ochrony przyrody w przysz-
łości.  

Serdeczne podzięko-
wanie! Była to dla nas pou-
czająca lekcja. Dowiedzieliś-
my się w jaki sposób w tak 
małej społeczności możemy 
przyczynić się do ochrony  na-
szych  okolicznych terenów.                                                                                                                       

W dalszej części obej-
rzeliśmy prezentację multime-
dialną przygotowaną przez pa-
nią Marzenę Zdobylak  złożo-
ną ze zdjęć nadesłanych  na 
konkurs ogłoszony na naszej 
stronie internetowej pt. „Przy-
roda bogata w kolory”. Wszys-

cy byli zaskoczeni pomysło-
wością autorów i jakością wy-
konanych zdjęć. Komisja w 
składzie: Małgorzata Bahryj, 
Anna Piątkowska, Małgorzata 
Pieczyrak, Dominika Bednarz 
miała nie lada zadanie, aby 
wyłonić najciekawsze prace. 
Na szczęście, udało się! 
Zwycięzcami konkursu zostali: 
I miejsce  - Paulina Patoła  
II miejsce  -  Sara Muc 
III m-ce  -  Małgorzata Pasoń 
Serdecznie gratulujemy i za-
chęcamy pozostałych uczniów 
do uwieczniania darów natury 
w obiektywach swoich apara-
tów fotograficznych!!!   

Marzena Zdobylak 
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W przyjaźni  
z przyrodą i historią 

 
 długi majowy weekend 
w Miedzianej już po raz 

drugi odbyła się akcja „Mali 
Przyjaciele Przyrody”. Dzieci 
nie tylko sadziły drzewka 
ucząc się troski o środowisko i 
mając swój wkład w upięk-
szanie naszej miejscowości. 
Grupa ochotników uczestni-
czyła również w wycieczce ro-
werowej. Zaopatrzeni w drugie 
śniadanie i doskonałe nastroje 
wyruszyliśmy zdobywać oko-
liczne lasy. Dotarliśmy do le-
gendarnego miejsca zwanego 
„Kanapeje”, gdzie znajduje się 
część tajemniczego tunelu wg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
legendy łączącego dawniej za-
mek w Kamieniu Śląskim z 
zamkiem w Rogowie Opols-
kim. Dzieci poznały legendę, a 
potem wykonały prace plasty-
czne na temat poznanej his-
torii. Na miejscu odbył się 
również piknik. Zmęczeni, ale 
za to w świetnych humorach 
wróciliśmy do świetlicy. Ko-
lejnym punktem programu by-
ło ognisko z kiełbaskami – 
dzieci miło spędziły czas na 
placu zabaw grając w zespo-
łowe gry sportowe, bawiąc się 
z rówieśnikami. Czy akcja by-
ła udana? Kilka dni po wy-
cieczce usłyszałam pytanie 
„Kiedy znowu gdzieś jedzie-
my?”. Gorąco zachęcamy 
wszystkich – i tych małych, i 
tych dużych – nie siedźcie w 
domu! A my już planujemy 
kolejną wyprawę. Anita Sowik 
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Akcja „Warto Być Dobrym” 
 

ubliczne Gimnazjum w 
Przyworach przystąpiło do 

ogólnopolskiej akcji „Warto 
być Dobrym”, która jest 
największą interdyscyplinarną 
kampanią edukacyjną, kreują-
cą u młodzieży dobre postawy, 
uczącą poszanowania dla in-
nych ludzi, ich emocji, uczuć i 
praw. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagrodą główną w 
konkursie jest rower marki 
Kross ufundowany przez orga-
nizatora. Otrzyma ją uczeń 
gimnazjum, który zostanie naj-
lepiej oceniony przez społecz-
ność uczniowską.  

               Ewa Niemczyk  
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