
Grosik dla Ewy 
 
 Wielu ludzi o wrażli-
wych sercach zaangażowało 
się w to, żeby zorganizować 
pomoc dla nastolatki, której 
wskutek nieszczęśliwego wy-
padku trzeba było amputować 
obie nogi. W niedzielne 
popołudnie (12.02br.) w Sali 
GOK w Tarnowie Opolskim 
koncertowały zespoły „Mar-
sel” i „Bravo”. Na widowni 
zasiedli ci, którzy chcieli po-
słuchać muzyki, spotkać się z 
przyjaciółmi a jednocześnie 
złożyć dobrowolny datek z 
przeznaczeniem na zakup pro-
tez i sfinansowanie rehabili-
tacji Ewy Kieryk. 
 Muzycy – choć to 
karnawał i oba zespoły zajęte 
były w sobotnio – niedzielną 
noc – dali popis swoich 
umiejętności. Pierwszy wystą-
pił „Marsel”, w którego kon-
cercie przeważały piękne nas-
trojowe love-songi. W reper-
tuarze „Bravo” znalazło się 
więcej energetycznych i we-
sołych rytmów. 

 Po ponad godzinnym 

koncercie powołana spośród 
publiczności społeczna komis-
ja przeliczyła zebrane datki. 
Kwotę 1006 zł przelano na 
konto Dolnośląskiej Fundacji 
Rozwoju Ochrony Zdrowia 
50-420 Wrocław, nr konta 
45124019941111000024956839 z 
dopiskiem darowizna na cele 
ochrony zdrowia "Kieryczka". 
 Każdy z ofiarodaw-
ców otrzymał pięknie wyko-
nany pamiątkowy karnecik z 
podziękowaniem. W holu Sali 
widowiskowej zorganizowano 
też wystawę prac uczestników 
zajęć plastyczno – ceramicz-
nych. 
 
 W przygotowanie i 
przeprowadzenie koncertu 
szczególnie zaangażowali się: 
Zespoły „Bravo” i „Marsel”, 
Lidia Niesłony z GBP – filia 
Nakło, Małgorzata Cichoń z 
GOK – filia Nakło, Małgo-
rzata Tatina – PG Tarnów 
Opolski, Justyna Halenka. 
      Serdeczne wyrazy 
wdzięczności dla nich i 
wszystkich ofiarodawców. 
                                 I.Zielonka 

Zdolni i pracowici 
 

Obecny rok szkolny jest 
pomyślny dla wyróżniających 
się w nauce uczniów Publi-
cznej Szkoły Podstawowej w 
Tarnowie Opolskim. Nasi 
uczniowie brali udział we 
wszystkich Wojewódzkich 
Konkursach Przedmiotowych i 
na szczeblu gminy zajmowali 
czołowe miejsca. Najwięk-
szym sukcesem laureatów jest 
zakwalifikowanie się do etapu 
wojewódzkiego. By osiągnąć 
wymagane wyniki trzeba wy-
kazać się wybitnymi zdolnoś-
ciami i umiejętnościami. Wy-
sokim wymaganiom sprostali: 
- w Wojewódzkim Konkursie 
Matematycznym: Agata Urba-

nek i Agnieszka Lis; 
- w Wojewódzkim Konkursie 
Języka Niemieckiego: Gregor 
Przywara i Jochen Lippok; 
- w Wojewódzkim Konkursie 
Przyrodniczym: Kamil No-
wak. 

Do sukcesu naszych ucz-
niów w dużej mierze przy-
czynili się nauczyciele , którzy 
prowadzili dodatkowe zajęcia 
dla uczniów zdolnych. Opiekę 
nad wymienionymi roztoczyły 
panie: Krystyna Michalak, 
Zuzanna Sładek - Pietrek  i 
Sylwia Topola. Wszyscy 
życzymy naszym uczniom 
zajęcia jak najlepszych miejsc 
na szczeblu województwa. 

                  
Ewa Budziarek 

 

 

LONDON TRIP 
Wycieczka do Londynu 

  
2.01.2012 r. był ważnym 
dniem dla uczniów P.G. 

w Tarnowie Opolskim oraz 
dla ich rodziców, żegnają-
cych swoje pociechy ze stra-
chem w oczach na lotnisku 
we Wrocławiu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cała młodzież - wraz z dwie-
ma opiekunkami: panią Mał-
gorzatą Tatiną oraz panią Ewą 
Raniczkowską - musiała przej-
ść przez odprawę. Sprawiło 
nam to trochę trudności, jed-
nak poradziliśmy sobie ze 
wszystkim. Około godziny 
14:00 byliśmy już na pokła-
dzie samolotu. Większość z 
nas leciała po raz pierwszy, co 
budziło wiele emocji – pozy-
tywnych i negatywnych. Lot 
trwał 2 godziny. Po wylądo-
waniu przesiedliśmy się do 
autobusu, aby dotrzeć na miej-
sce noclegu, które okazało się 
cudowne. Wszyscy byliśmy 
pod wrażeniem panujących 
tam warunków. Po zjedzeniu 
kolacji udaliśmy się na pier-
wszy spacer ulicami Londynu. 
W następnych dniach głównie 
przemieszczaliśmy się met-
rem. Opiekunki dbały o to, aby 
nikt się nie zgubił. W ciągu 
czterech dni zwiedziliśmy 
mnóstwo miejsc. Jedną z at-
rakcji okazało się Natural 
History Muzeum. Wnętrze za-
chwyca nowoczesną technolo-
gią i rozmiarem, a co więcej, 
wstęp jest darmowy. Widzieli-
śmy tam ogromny szkielet di-
nozaura, który przerażał swoją 
wielkością. Podobał mi się też 
inny dinozaur, poruszający się 
i wydający dźwięki – przycią-
gał mnóstwo zwiedzających. 
Kolejnym ciekawym miejscem 

było Muzeum Figur Wosko-
wych. Wszystkie znajdujące 
się tam postacie wydawały się 
żywe, nawet ich oczy były 
idealnie dopracowane. Chwilę 
grozy przeżyłam w "strasz-
nym" tunelu. Z ciemności wy-
łaniali się ludzie, wyglądający 
jak upiory. Kilkakrotnie krzy-
czałam ze strachu, później  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wspomnienia te budziły we  
mnie śmiech. Przy wyjściu z 
muzeum czekało nas kino 4D, 
co było miłym zaskoczeniem. 
Mogliśmy poczuć się bohate-
rami filmu.  

Następnego dnia udaliś-
my się na London Eye, skąd  
podziwialiśmy całe miasto. Pa-
norama Londynu zachwycała 
swoim pięknem. Angielski 
przewodnik oprowadził nas po 
ciekawych miejscach, dzięki  
niemu byliśmy przy zmianie 
warty,  podziwialiśmy pałac 
królowej. Big Ben zrobił na 
nas wielkie wrażenie. Nau-
czycielki zadbały o to, abyśmy 
szlifowali język angielski.  
Musieliśmy pytać przechod-
niów o drogę na Oxford Street, 
gdzie znajduje się wiele skle-
pów. Pytane osoby bardzo 
chętnie udzielały odpowiedzi, 
zwróciła naszą uwagę życzli-
wość londyńczyków. Buszo-
wanie po sklepach też sprawiło 
nam przyjemność. Każdy kupił 
coś dla siebie i swojej rodziny. 

Ostatniego dnia byliśmy 
załamani, że już pora wracać 
do domu.  Myślę, że dla wszy-
stkich uczestników wycieczki 
wyprawa była niesamowitą  
przygodą. Pozostaną w nas 
wspaniałe wspomnienia.  

         Mam nadzieję, że w 
przyszłości będą  organizowa-
ne jeszcze podobne wyjazdy. 

Karolina Czyczerska 
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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Tarnowie Opolskim pragnie złożyć podziękowania dla strażaków 
OSP Tarnów Opolski, OSP Przywory i OSP Kosorowice za pomoc 
w dostarczaniu wody mieszkańcom gminy, którym pozamarzały 
przyłącza.  

Tegoroczna zima byłą wyjątkowa. Długotrwałe ostre 
mrozy przy jednoczesnym braku pokrywy śnieżnej spowodowały 
przemarznięcie gruntu na głębokość powyżej 1 metra, a to z kolei 
skutkowało zamarzaniem przyłączy.  

W tak trudnej sytuacji zwróciliśmy się do Ochotniczych 
Straży Pożarnych o pomoc w dostarczeniu wody użytkowej potrze-
bującym mieszkańcom. Spotkaliśmy się z pełnym zrozumieniem i 
deklaracją pomocy. ZGKiM dowoził mieszkańcom wodę pitną i 
myślę, że nasze wspólne działania chociaż częściowo zmniejszyły 
uciążliwości wynikające z awarii. 

Kierownik ZGKiM w Tarnowie Op.  -  Norbert Hentschel 


