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Balowanie w dobrym tonie

Można nie być szczególnym wiel-
bicielem hucznych zabaw, woleć „do-
mówki”, lub inne kameralne okazje 
do spotkań, można nad wielkie wyj-
ście przedkładać wieczór w  kapciach 
i  dresie, ale na tej jednej jedynej im-
prezie karnawałowej po prostu nie 
wypada nie być. Bal Karnawałowy 
z  Aukcją Charytatywną jest imprezą 
otwartą dla każdego mieszkańca gmi-
ny, a  jedynym ograniczeniem ilości 
osób chętnych do wspólnej zabawy 
„z  przesłaniem” jest pojemność sali 
w Kosorowicach. 

Bal, po raz kolejny objął swoim 
patronatem Wójt Gminy Krzysztof 
Mutz, a  jego organizację – podobnie 
jak w  ubiegłym roku – powierzono 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury. 

 ▶ czytaj na str. 6

 ▶ czytaj na str. 3  ▶ czytaj na str. 11  ▶ czytaj na str. 9

 Fot.: Cieślik 

Dobry Start

Wywiad z Wójtem Gminy Tarnów 
Opolski – Krzysztofem Mutzem.

Stowarzyszenia

Zobacz ile możemy wspólnie 
osiągnąć.

Babski comber

Przeczytaj jak się potrafimy bawić!

Pamiętaj, że ok. 1/3 podatku 
dochodowego od osób f izycznych 
(PIT) stanowi dochód gminy. 
Dzięki Twoim pieniądzom w  2013 
roku udało nam się zrealizować 
wiele inwestycji na terenie Gminy 
Tarnów Opolski. Dziękujemy! 

Ze szczególną prośbą zwraca-
my się do tych z  Państwa, którzy 
są mieszkańcami Gminy Tarnów 
Opolski, zameldowanymi poza jej 
terenem, aby dokonali w  II Urzę-
dzie Skarbowym w Opolu zgłosze-
nia aktualizującego na formularzu 

ZAP-3. Formularz ten nie podlega 
opłacie skarbowej. Można dostar-
czyć go osobiście, wysłać pocztą 
lub załączyć do rocznego zeznania 
podatkowego (PIT). Złożenie ZAP-
3 niezależnie od miejsca zameldo-
wania spowoduje, że część Pań-
stwa podatku dochodowego (PIT) 
w  wysokości ok. 37% wpłynie do 
budżetu Gminy Tarnów Opolski, 
a w konsekwencji pomoże w reali-
zacji kolejnych inwestycji służących 
wszystkim Mieszkańcom Gminy. 
Formularz ZAP-3 do pobrania 
również na stronie www.mf.gov.pl

Rozlicz PIT w miejscu zamieszkania

http://www.mf.gov.pl


2 Informacje gminne

Gmina Tarnów Opolski

nr 1/2014

Dodatek energetyczny dla osób 
otrzymujących dodatek mieszkaniowy 

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycz-
nej” wynikającej ze zmienionego Prawa Energetycznego (Dz. U. z 2013  r., 984), 
osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały od 1 stycznia 2014 r. prawo 
do zryczałtowanego dodatku energetycznego. 
Może o niego ubiegać się wnioskodawca, który spełnia następujące warunki:

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy
2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 

zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
3) zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej

Dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu 
zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej 

Od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. są to kwoty:
 � 11,36 zł miesięcznie dla osoby samotnej,
 � 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa składającego się z 2–4 osób,
 � 18,93 zł miesięcznie dla gospodarstwa powyżej 5 osób.

Zebrania wiejskie

Trwa sezon spotkań wiejskich z wój-
tem. Zebrania odbędą się we wszyst-
kich sołectwach w  gminie. Głównym 
tematem zebrań jest plan wydatko-
wania pieniędzy sołeckich. W  ramach 
dyskusji poruszane są również bieżące 
problemy sołectw. Spotkania są także 
okazją do rozmowy z wójtem.

TSKN  
podsumowuje rok

Pierwszy kwartał nowego roku to 
czas rozmaitych podsumowań i spra-
wozdań z działalności za rok poprzed-
ni. Właśnie w tym okresie odbyły się 
zebrania  sprawozdawcze TSKNu. Do 
15 lutego zakończono spotkania we 
wszystkich sołectwach. Na łamach 
naszej gazety będziemy sukcesywnie 
przedstawiać koła i ich dokonania.

Walne zebrania  
sprawozdawcze OSP

Trwają walne zebrania sprawoz-
dawcze w ochotniczych strażach po-
żarnych gminy Tarnów Opolski. Swoją 
pracę w minionym roku podsumowali 
już druhowie z Tarnowa Opolskiego, 
Raszowej i Przywór. Strażacy z Koso-
rowic będą zdawać sprawę w połowie 
marca.

Mobilny Punkt Informacyjny
Informujemy o organizacji dyżuru konsultantów Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Opo-

lu (GPI) w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski przy ul. Dworcowej 6, dnia 27 lutego (czwartek) 2014 r. w godzinach 1300 – 1500. 
Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia (w tym na założenie działal-
ności gospodarczej) oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z panią Dominiką Urbańczyk pod numerem telefonu: 77 46 40 868
Informacja w zasięgu ręki!

Zmiany rachunków bankowych  
Gminy Tarnów Opolski

Na numer rachunku: 56 8884 0004 2003 0032 4555 0007 Bank Spółdzielczy 
Oddział w Tarnowie Opolskim, można dokonywać wpłat z tytułu: podatku od 
nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty 
administracyjnej, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoho-
lowych, wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego, opłata za udostępnie-
nie danych z ewidencji ludności.

Na numer rachunku: 50 8884 0004 2003 0032 4555 0018 Bank Spółdzielczy 
Oddział w Tarnowie Opolskim, można dokonywać wpłat z tytułu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi 

Na numer rachunku: 29 8884 0004 2003 0032 4555 0008 Bank Spółdzielczy 
Oddział w Tarnowie Opolskim, należy dokonywać wpłaty z tytułu wadiów prze-
targowych oraz zabezpieczeń należytego wykonania umów.

Gmina w liczbach

Według stanu na dzień 31 grudnia 
2013r., na terenie gminy Tarnów Opol-
ski zameldowanych było 9494 miesz-
kańców. W  minionym roku, w  całej 
gminie przyszło na świat 84 dzieci. Po-
żegnaliśmy na zawsze 75 osób. W zwią-
zek małżeński wstąpiło 38 par. Nie 
brakuje nam również seniorów, w gmi-
nie mieszka 112 osób powyżej 85 roku 
życia.

GMINA TARNÓW OPOLSKI
Wydawca: Gmina Tarnów Opolski
Urząd Gminy Tarnów Opolski • ul. Dworcowa 6 • 46-050 Tarnów Opolski
Redaguje zespół • tel. 77 46 40 868 • promocja@tarnowopolski.pl
Nakład: 1500 egzemplarzy
Druk: Wydawnictwo Alia-Media z siedzibą w Chróścicach
Projekt i skład: Art Engine - design studio • www.artengine.pl
Nakład: 1500 egzemplarzy
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Dobry start
Łagodna zima oszczędziła nasze fun-

dusze na utrzymanie dróg, wkrótce 
rozdamy darmowe laptopy z dostępem 
do internetu seniorom z terenu gminy, 
a szczodrość licytujących fanty na balu 
charytatywnym sprawiła, że zdolna 
młodzież może liczyć na większe niż 
w  zeszłym roku wsparcie. Słowem – 
dobry start.

Redaktor: Nowy rok powitał nas dobrą wiadomością – seniorzy z te-
renu gminy będą mogli otrzymać darmowe laptopy z dostępem do in-
ternetu. Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej na ten temat?
Krzysztof Mutz: Oczywiście – z  wielką radością mogę poinformo-
wać mieszkańców, iż udało nam się uzyskać dofinansowanie na zakup 
sprzętu komputerowego i szkolenia dla osób po 50 roku życia. Projekt 
„Cyfrowy Debiut 50+” jest w stu procentach dofinansowany ze środków 
unijnych a będziemy realizować go w partnerstwie z gminą Kluczbork, 
Bierawa, Byczyna, Świerczów, Paczków, Olesno, Domaszowice i Polska 
Cerekiew. Liderem jest Kluczbork – my występujemy w roli partnera. 
Na naszą gminę przypada z tego projektu niemal pół miliona złotych, 
z czego zakupionych zostanie między innymi 30 laptopów, które trafią 
do wyłonionych w drodze rekrutacji osób po 50 roku życia. Podstawo-
we kryterium naboru dotyczyć będzie sytuacji materialnej – przeciętny 
miesięczny dochód na osobę w  rodzinie nie będzie mógł przekroczyć 
kwoty najniższej gwarantowanych świadczeń emerytalno – rentowych. 
W ramach projektu seniorzy będą też mogli skorzystać z bezpłatnych 
szkoleń komputerowych. Dodatkowo w  świetlicach w  Nakle i  w  Przy-
worach utworzone zostaną tzw. Centra Integracji Cyfrowej, czyli bogato 
wyposażone sale komputerowe z  bezpłatnym dostępem do internetu 
(w sumie 10 zestawów komputerowych, projektor i switche). Bardzo się 
cieszę, że będziemy mogli po raz kolejny obdarować naszych najbar-
dziej potrzebujących mieszkańców sprzętem komputerowym i pomóc 
im w komunikacji za pomocą nowych technologii, co może być przydat-
ne nie tylko do utrzymywania kontaktu ze światem ale też do robienia 
zakupów – mam tu na myśli starsze osoby, które nie zawsze są mobilne 
i sprawne, jak również do szukania pracy – dla osób jeszcze w sile wie-
ku. Komputery mogą też okazać się przydatne, kiedy zostanie wdrożony 
tzw. system teleopieki – czyli monitorowania za pomocą komputera, czy 
dana osoba dobrze się czuje, czy nie potrzebuje w danej chwili pomocy. 
Ruszamy z realizacją, kiedy tylko zostanie podpisana umowa o dofinan-
sowanie a ma to nastąpić w najbliższych tygodniach.
Red.: Czy łagodna zima i brak śniegu na drogach to duże oszczędno-
ści dla kasy budżetu?
K. M.: Zima jaką mamy, to prawdziwy prezent dla drogowców – dla na-
szej „komunalki” również. Brak śniegu oznacza spore oszczędności na 

zakupie soli i piasku oraz na umowach z podwykonawcami, którzy od-
śnieżają i posypują drogi. Budżet ZGKiM to tak naprawdę nasz budżet 
więc każda oszczędność cieszy, bo będzie ją można zagospodarować na 
inne ważne zadania – na przykład pielęgnację zieleni czy konserwację 
i naprawy sieci wodociągowej.
Red.: Nie wszędzie udaje się zaoszczędzić. Za na mi kolejny przetarg 
na wywóz odpadów komunalnych, w którym oferenci dali bardzo wy-
sokie ceny. Czy ma Pan pomysł jak obniżyć te koszty?
K. M.: Nie ukrywam, że wywóz śmieci to dla nas teraz duży problem 
– a konkretnie, problemem są zawyżone ceny, jakie firmy dają w prze-
targach. Dwa postępowania musieliśmy unieważnić, bo nie było nas stać 
na złożone oferty. Firmy, które wystartowały w przetargu dały prawie 
dwa razy wyższą cenę niż płacimy dotychczas. Nie stać nas na to, żeby 
dopłacać a w tym momencie pewnie będziemy musieli to robić. Nie chcę 
podnosić opłat mieszkańcom i nie zrobię tego – moim zamiarem jest ra-
czej obniżenie stawki. Rozmawiałem z wójtami i burmistrzami z innych 
gmin i mają podobny problem. Firmy, zwłaszcza monopoliści, windują 
ceny, nie czując na plecach oddechu konkurencji. Podwyżki jakie sto-
sują, nie mają odzwierciedlenia w faktycznych kosztach. Ja widzę dwa 
rozwiązania – albo przystąpimy w następnym przetargu, który będzie 
jeszcze w tym roku, do postępowania zbiorowego w ramach Aglomeracji 
Opolskiej i wtedy siłą rzeczy musi być taniej albo sami zakupimy kubły 
i znajdziemy tańszego podwykonawcę, który nie będzie miał rąk zwią-
zanych brakiem możliwości dostarczenia pojemników. Zrobię co w mo-
jej mocy, żeby mieszkańcy i budżet gminy na tym interesie nie tracili.
Red.: Czas karnawału obfitował w imprezy, z których szczególną był 
bal z aukcją charytatywną na rzecz zdolnej młodzieży z terenu gmi-
ny. Jak Pan ocenia to wydarzenie?
K. M.: Ten bal był szczególny z  różnych względów – dlatego, że dar-
czyńcy okazali wielkie serce i fanty wylicytowane zostały na kwotę nie-
mal trzykrotnie wyższą niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że nasze zdol-
ne dzieci otrzymają większe wsparcie. Był wyjątkowy również dlatego, 
że wiele osób - szczególnie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury 
z panią Ewą Loster na czele – włożyło w jego przygotowanie wiele trudu 
i serca. Bardzo im za to dziękuję. Dziękuję również osobom, które prze-
kazały piękne przedmioty na licytację. Docenić należy fakt, że w więk-
szości było to rękodzieło.
Red.: Rozpoczął się czas spotkań wiejskich w poszczególnych sołec-
twach. Jak ocenia Pan ich merytorykę?
K. M.: Zebrania wiejskie to bardzo istotna część funkcjonowania samo-
rządu, kiedy wójt może wysłuchać uwag mieszkańców, odpowiedzieć 
na ich pytania i  sam opowiedzieć o  tym, co zrobił. Bardzo dziękuję 
wszystkim, którzy spotkali się ze mną podczas zebrań. Oceniam je bar-
dzo wysoko pod względem merytorycznym. Dziękuję też Pani Moni-
ce Silarskiej z  biblioteki w  Przyworach za zaproszenie mnie na lekcje 
biblioteczne z młodzieżą gimnazjalną. Tematem było funkcjonowanie 
samorządu – zagadnienie bardzo ważne, zwłaszcza dla młodych ludzi, 
bo to oni w przyszłości będą rządzić naszą gminą.

OGŁOSZENIE
Gmina Tarnów Opolski, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim, informuje, 

że ogłasza nabór uczestników do kolejnej edycji projektu ,,Małymi kroczkami do celu”. Projekt realizowany jest w ramach 
Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Adresatami działań projektowych są osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, niepracujące, będące 
jednocześnie podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Informacji o projekcie udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim w siedzibie przy  
ul. Osiedle Zakładowe 7 lub pod numerem tel.77 4003550–55. 

Halina Pacholczuk

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Szanowni Mieszkańcy miejscowości Tarnów Opolski,
mam przyjemność poinformować Państwa o  zakończeniu 
robót budowlanych dotyczących budowy kanalizacji sani-
tarnej i wymiany/przebudowy sieci wodociągowej w miej-
scowości Tarnów Opolski w  ramach zadania: „Kontrakt 
9 - Budowa kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Tarnów 
Opolski” realizowanego w ramach Projektu „TRIAS OPOL-
SKI - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji 
Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap" oraz „Wymia-
na/przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnów 
Opolski.” (poza robotami dodatkowymi i  wyłączonymi 
z  projektu). Obecnie trwają prace związane z  przygotowa-
niem dokumentacji technicznej powykonawczej celem uzy-
skania pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacyjnej.

 Eksploatacją sieci kanalizacyjnych w  wymienionych 
miejscowościach, po podpisaniu stosownej umowy ze spółką 
WiK w Opolu, będzie zajmował się najprawdopodobniej Za-
kład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie 
Opolskim. W  związku z  tym, ZGKiM w  Tarnowie Op. po 
podpisaniu umowy będzie prowadził m.in. sprawy związa-
ne z wydawaniem warunków technicznych, dokonywaniem 

Zawiadomienie
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości  

znajdujących się na terenie Gminy Tarnów Opolski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków 
o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na 
terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Tarnów Opolski ma możliwość ubiegania się o środki finansowe 
na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Tarnów Opolski planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Uniesz-
kodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski – V nabór” w imieniu wszystkich zaintereso-
wanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumen-
tacji inwentaryzacyjnej Gminy Tarnów Opolski. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać 
dofinansowanie, są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających 
azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% całości tych kosztów (w tym 50% ze środków NFOŚiGW, 35% 
ze środków WFOŚiGW w Opolu). Dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały zakończone przed złożeniem 
wniosku. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości. W przypad-
ku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat - otrzymanej bądź 
nie - pomocy publicznej. 

W związku z powyższym ogłaszam wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodli-
wieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski.

Wnioski o  udzielenie dotacji na zadania związane z  usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w  terminie 
do 14.03.2014 r. w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, pokój nr 6 na for-
mularzu wniosku, który można otrzymać w  Urzędzie Gminy w  Tarnowie Opolskim lub pobrać ze strony internetowej:  
www.tarnowopolski.pl – zakładka Aktualności/wniosek. Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papie-
rowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami.

W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodaw-
cy, że kopie te są zgodne z oryginałem.

Wnioski złożone po upływie w/w  terminu nie podlegają procedurze oceny i  będą zwracane Wnioskodawcy. 
 Dotacja będzie udzielana w  formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbiera-
niu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Koszt ponoszony przez właściciela (15% całości) będzie 
rozliczony po usunięciu azbestu na podstawie wystawionej przez Gminę Tarnów Opolski noty obciążeniowej. Planowany 
termin demontażu i zbierania odpadów zawierających azbest – wiosna, lato 2014 roku.

UWAGA!
Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Tarnów Opolski o dofinansowanie zadania 

z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Tarnów Opolski nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie 
realizowane. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim – pokój nr 3 lub pod 
numerem tel. 77 4640 862.

Gmina Tarnów Opolski

czynności odbiorowych oraz czynności związanych z  za-
wieraniem umów na odbiór ścieków. W najbliższym czasie 
planowane jest spotkanie z mieszkańcami Tarnowa Opol-
skiego, na którym zostaną omówione sprawy dotyczące wa-
runków przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Prosimy 
o  liczny udział w  spotkaniu, na które zaproszeni zostaną 
również przedstawiciele „WiK w Opolu Sp. z o.o.”. O ter-
minie spotkania zostaną Państwo poinformowani przez 
Sołtysa na tablicy ogłoszeń. 
 Przypominamy o konieczności zgłaszania wykonanych 

przyłączy do odbioru (przed zasypaniem).
Pragniemy Państwa również poinformować, że od dnia 

15.01.2014r. uruchomiliśmy dodatkowy numer dyżurny, na 
który można zgłaszać zaistniałe awarie kanalizacyjne:

pogotowie kanalizacyjne: 503 811 355 czynny  
24 na dobę do 30.06.2014r.

W razie jakichkolwiek wątpliwości informacją i pomocą słu-
żą Państwu pracownicy ZGKiM w Tarnowie Op., tel.: 77 46 
44 208, od pn.-pt. w godz. od 7 do 15.

Kierownik ZGKiM
Krystian Smolka

Kanalizacja – Tarnów Opolski
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Lekcje samorządności z Wójtem
Na zaproszenie Pani Moniki Silarskiej z  biblioteki w  Przyworach – 05 lute-

go 2014 roku – lekcje biblioteczne o  tematyce samorządowej poprowadził Wójt 
Gminy Krzysztof Mutz. W zajęciach udział wzięło 30 uczniów z klas II a  i  II b 
Publicznego Gimnazjum w  Przyworach wraz z  opiekunem mgr Justyną Koce-
łuch. Tematem zajęć był podział administracyjny, szczeble samorządu, zadania 
gminy, a także obsługa petenta w Urzędzie Gminy. Wójt obszernie omówił spe-
cyfikę funkcjonowania samorządu i opowiedział gimnazjalistom o swojej pracy. 
Onieśmielone nieco audytorium uczniowskie wysłuchało zapewnień o wadze co-
rocznych spotkań władz z mieszkańcami sołectw oraz informacji o inwestycjach 
zaplanowanych w  najbliższym czasie w  miejscowości Przywory. Zwieńczeniem 
miłego spotkania w bibliotece było wręczenie młodym mieszkańcom gminy od-
znak z herbem Gminy Tarnów Opolski.

VIII Forum Samorządów Uczniowskich  
w Prószkowie

Sukcesem uczniów naszej szkoły zakończyło się VIII Forum Samorządów 
Uczniowskich, które odbyło się 18 listopada bieżącego roku w Prószkowie. W 
imprezie udział wzięły samorządy uczniowskie z różnych rejonów naszego wo-
jewództwa wraz ze swoimi opiekunami. Naszą szkołę reprezentowały Julia Ma-
teja, Paulina Giza oraz Oliwia Tatina a także opiekun p.Marek Zagalak. Głów-
nym celem Forum była wymiana dobrych praktyk. Tradycyjnie więc uczniowie 
zaprezentowali swoje dokonania z ubiegłego roku szkolnego, a następnie wspól-
nie z opiekunami szukali pomysłów na działania pod hasłem „Roku Szko-
ły w Ruchu”. Nasza Szkoła przygotowała plakat oraz prezentację z akcji „Kolo-
rowe Dni” a uczennice barwnie opowiadały o poszczególnych wydarzeniach. 
 W drugiej części, gdy wszyscy uczniowie udali się na warsztaty dotyczące tworze-
nia map umysłowych opiekunowie mogli spokojnie wybrać najlepszą inicjatywę 
prezentowaną przez poszczególne samorządy. Po powrocie uczniów ogłoszone zo-
stały wyniki a Paulina, Julia i Oliwia z radością i satysfakcją przyjęły zwycięstwo 
oraz dyplom i książkę z rąk pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prószkowie.  
 Warto podkreślić, iż Samorząd Uczniowski z naszej szkoły zwyciężył w tej impre-
zie po raz drugi z rzędu. 

PSP Tarnów Opolski

KOMUNIKAT
Zakład Gospodarki Komunalnej 

i  Mieszkaniowej w  Tarnowie Opol-
skim pilnie prosi wszystkich miesz-
kańców o  sprawdzenie budynków 
własnych i  niezamieszkałych (do 
których mają Państwo dostęp, bądź 
są zarządcami, sąsiadami) pod wzglę-
dem szczelności instalacji wodocią-
gowej wewnątrz budynku i przyłączy 
na posesji.

W nieogrzewanych budynkach,  
w wyniku działania mrozu, mogło 
dojść do rozszczelnienia instalacji 
wodociągowej, co może doprowa-
dzić do poważnego wycieku wody 
oraz poważnych skutków m.in. 
uszkodzenia konstrukcji budynku. 
Jednocześnie przypominam, że za-
rządca nieruchomości odpowiada 
za stan instalacji na jego terenie.

W  przypadku stwierdzenia wycie-
ku wody proszę niezwłocznie powia-
domić ZGKiM pod nr alarmowym: 
506 675 682 lub 77 46 44 208. Podczas 
sprawdzania proszę zachować szczegól-
ną ostrożność!

Kierownik ZGKiM
Krystian Smolka

Raport z ewaluacji
Ewaluacja zewnętrzna polega na 

zbieraniu i  analizowaniu informacji 
na temat funkcjonowania przedszko-
la w  obszarach wyznaczonych przez 
wymagania państwa. 

Od 12 grudnia 2013 r. nasze przed-
szkole odwiedzał zespół ewaluato-
rów z  Kuratorium Oświaty w  Opolu 
i  przeprowadził ewaluację problemo-
wą. Przeprowadzono wywiady i  an-
kiety z  dyrektorem, nauczycielami, 
rodzicami, obserwacje zajęć, analizę 
dokumentacji, rozmowę z partnerami 
przedszkola. 

Na podstawie zebranych danych 
został sporządzony raport, w  którym 
ewaluatorzy przedstawili wysoki sto-
pień wypełniania przez przedszkole 
wymagania: „Przedszkole wspomaga 
rozwój dzieci, z  uwzględnieniem ich 
indywidualnych sytuacji” i  wymaga-
nia „Przedszkole w planowaniu pracy 
uwzględnia wnioski z  analizy badań 
zewnętrznych i wewnętrznych”.

Dyrektor Publicznego Przedszkola  
w Przyworach 

Monika Cichoń
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Dyrektor Ośrodka Ewa Loster podkreśla ogromne zaan-
gażowanie w prace nad przygotowaniem balu dwójki radnych 
– Szymona Dygi i Zygmunta Pietruszki oraz bezprzykładne 
poświęcenie pracowników GOKu. Panie (przede wszystkim 
były to przedstawicielki płci pięknej), włożyły wiele czasu, sił 
i serca by przygotować salę, wspomóc kucharki w ich pracy, 
zadbać o  sprawne podawanie potraw i  napojów, nie wspo-
minając już o koniecznych pracach porządkowych tak pod-
czas zabawy, jak i  po jej zakończeniu. I  znalazły przy tym 
jeszcze czas, by uczestniczyć w aukcji. Nie można zapomnieć 
i  o  tym, że przygotowanie smakowitych potraw balowicze 
zawdzięczają paniom na co dzień gotującym dla stołówki 
w tarnowskiej szkole.

Ale przecież bal, to przede wszystkim muzyka i  taniec. 
Wspierając miejscowych wykonawców, w tym roku przygry-
wanie do tańca powierzono zespołowi „Diamant”. W trak-
cie wieczoru uczestnicy zabawy mogli także podziwiać 
mistrzów (klasa „S”) tańca towarzyskiego: Jakuba Pieronia 
i Adrianę Wabniec z Akademii Tańca „Maestro” w Opolu, 
którzy w  dwóch wejściach zachwycili wykonaniem tańców 
standardowych – tanga, foxtrota, walca wiedeńskiego i an-
gielskiego, quickstepa. 

Czas jednak wspomnieć o  clou wieczoru – licytacji, 
z której dochód przeznaczony zostanie na wsparcie dla zdol-
nej młodzieży z naszej gminy. Tak jak w poprzednim roku 
i  tym razem brawurowo poprowadził ją reporter opolskie-
go oddziału TVP Regionalnej, przewspaniale sprawujący się 
w roli wodzireja – Mariusz Studzienny. Ofiarność licytują-
cych, humor i  zaangażowanie „Młotkowego”, atrakcyjność 
ofiarowanych na aukcję „fantów” i – nie ukrywajmy – żyłka 
hazardzisty, jaka budzi się nawet w najbardziej rozsądnych 

Balowanie w dobrym tonie (c.d)

pod wpływem aukcyjnej atmosfery – wszystko to zdecydo-
wało o niesłychanym powodzeniu i wspaniałych wynikach 
aukcji. A przy tym ile było wesołości! Najwięcej wzbudziła 
jej licytacja oryginalnej… pułapki na muchy! (Właściwie nie 
sama licytacja, co objaśnienia sposobu działania tego tajem-
niczego urządzenia). 

Połączenie szlachetnego celu z  dobrą zabawą tak, aby 
wszyscy czuli się dobrze, jest nie lada sztuką. Tej sztuki udało 
się dokonać. Chwała organizatorom i wszystkim zaangażo-
wanym. Najwyższe wyrazy uznania dla nich, dla ofiarodaw-
ców przedmiotów na aukcję oraz wszystkich darczyńców, 
których ofiarności zawdzięczamy to, że Kapituła „Kwiatu 
Tarniny” będzie mogła nagrodzić osiągnięcia wszystkich 
młodych i zdolnych. Serdeczne podziękowania i wyrazy naj-
wyższego uznania! 

Bal Karnawałowy z Aukcją Charytatywną przyniósł zysk 
10 902 zł.

Dary na aukcję przekazali:
 � Krzysztof Mutz – Wójt Gminy Tarnów Op.
 � Teresa Orlik
 � Agnieszka Okos
 � Iwona Janetzko
 � Karina Małyska
 � Klaudia Małek 
 � Zygmunt Pietruszka – Kwiaciarnia „Storczyk”
 � Weronika Czech
 � Telewizja Polska S.A. Oddział Opole
 � Hurtownia PRESTIGE Opole

Autorzy prac wykonanych w  pracowni ceramicznej Gmin-
nego Ośrodka Kultury: 

 � Grzegorz Tymczyszyn
 � Małgorzata Orlik
 � Anna Ponczko

Irena Zielonka

Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy
zagrała bardzo głośno w Tarnowie Opolskim

Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w  Tar-
nowie Opolskim wpadł na pomysł zorganizowania WOŚP 
na terenie naszej gminy. Opiekun samorządu Marzanna 
Kuźma zarejestrowała sztab w  Warszawie i  czuwała nad 
przygotowaniem i przebiegiem Finału. Bez pomocy Dyrek-
tor GOK-u, Ewy Loster, która bardzo chętnie przyłączyła się 
do współorganizowania Finału WOŚP, nie udałoby nam się 
tego zorganizować.

12 stycznia 21 wolontariuszy (uczniów naszego gimna-
zjum), z samego rana zgłosiło się do centrum sztabu, który 
znajdował się w  Gminnym Ośrodku Kultury. Mimo kiep-
skiej pogody wolontariusze z identyfikatorami, serduszkami 
oraz puszkami Fundacji, wyruszyli na ulice Tarnowa i Koso-
rowic. Czekali na wszystkich, którzy chcieli wspomóc zakup 
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunko-
wej oraz godnej opieki medycznej seniorów. 
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 XXII Światowy Dzień Chorego 

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony w 1992 
roku przez Papieża Jana Pawła II i obchodzony jest 11 

lutego w uroczystości Matki Bożej z Lourdes. Tegoroczne 
hasło obchodów Dnia Chorego to „Wiara i miłosierdzie: 
My także winniśmy oddać życie za braci (1 j 3,16)”. W tym 
dniu w sposób szczególny, powinniśmy pamiętać o wszyst-
kich cierpiących, chorych i strapionych. Tradycją już jest, 
że corocznie w naszej gminie świętujemy jego obchody. 
Organizacją Dnia Chorego w sołectwach zajmują się Para-
fialne Zespoły Caritas oraz proboszczowie poszczególnych 
parafii. 

Dzień Chorego w Kosorowicach odbył się 12 lutego. Uro-
czystość rozpoczęła się mszą świętą, zamówioną w intencji 
chorych i odprawioną przez ks. proboszcza Piotra Janoszka. 
Podczas nabożeństwa ksiądz udzielił osobom chorym, star-
szym i samotnym błogosławieństwa lourdzkiego. Następnie 
chorzy udali się do sali przy OSP, gdzie czekał na nich poczę-
stunek przygotowany przez Parafialny Zespół Caritas. W mi-
łej atmosferze, przy kawie i cieście goście wysłuchali skeczu, a 
także wspólnie odśpiewali pieśni do Matki Bożej. Uroczystość 
zaszczycił swoją obecnością Wójt Gminy Krzysztof Mutz, 
który życzył chorym dużo zdrowia i pogody ducha. W spo-
tkaniu wziął udział również sołtys wsi Szymon Dyga. Wspól-

O godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się  
Koncert Charytatywny, prowadzony w  bardzo ujmują-
cy sposób, przez Wojtka Glenska. Uświetnili go swoimi 
występami:

 � Jan Sitek i Jacek Mielcarek,
 � Katarzyna Wystrach, 
 � grupa rockowa f.a.i.t.h,
 � Formacja Taneczna „Element” – pod opieką Moniki 
Hulbój i Element M, którego choreografem jest Karolina 
Kawalec, 

 � „Śpiewograje” oraz absolwenci z  Publicznego Gimna-
zjum w  Tarnowie Opolskim prowadzeni przez Małgo-
rzatę Tatinę,

 � uczniowie kl. III b Publicznej Szkoły Podstawowej w Tar-
nowie Opolskim, pod opieką Ewy Łuczak,

 � dzieci z Publicznego Przedszkola w Tarnowie Op.: „We-
sołe Nutki”, z  wychowawczyniami: Danutą Smołuchą 
i Kingą Patołą oraz „Pszczółki” – z Agnieszką Krajewską 
i Moniką Matysek.

Wszyscy artyści wystąpili bezpłatnie. Dziękujemy i tym 
dużym i tym małym za poświęcenie swojego czasu i prze-
kazanie niesamowicie pozytywnej energii. Wdzięczni je-
steśmy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania 
i  przebiegu koncertu – ukłony za waszą bezinteresowność. 

Chcemy podziękować osobom, które upiekły ciasto do „Ma-
łej Kawiarenki” oraz tym, którzy serwowali w  niej kawę 
i  słodkości: Renacie Wacławczyk, Renacie Patoli, Joannie 
Derdzie, Małgorzacie Juranek oraz Adrianowi Jurankowi. 
Doceniamy pomoc Henryka Kuźmy, który zadbał o  stronę 
techniczną imprezy.

O godz. 19.00 odbył się niezwykły pokaz sztucznych ogni 
– Światełko do Nieba. Dziękujemy tarnowskim strażakom 
za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem oraz Hubertowi 
Kiełbasie za pomoc w przygotowaniu pokazu.

Wyrazy wdzięczności kierujemy ku: Ewie Loster, Karinie 
Małysce oraz Anidzie Tomiczek za skrupulatne przeliczenie 
zebranych funduszy. Dzięki ofiarności mieszkańców naszej 
gminy udało się przelać na konto fundacji 3 939,48 zł i 1 euro.

Dziękujemy wszystkim za okazane serce i hojność. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udał się rewelacyj-
nie! Było ciekawie, bardzo głośno i skutecznie.

Wolontariusze: J. Cebula, P. Cichoń, W. Cichoń,  
N. Drożak, A. Kuźma, N. Karolkiewicz, J. Labisz, Ł. Lisek, 
A. Małyska, K. Mientus, A. Miklis, S. Stanik, J. Stanik, M. 
Suchanek, S. Tymczyszyn, A. Wastag, Sz. Zmuda, K. Bartek, 
A. Frydrych, S. Kulik, K. Sędłak,

 Agata Kuźma, uczennica
 Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim

ne spotkanie chorych to możliwość wyjścia z domu, otwar-
cia się dla innych oraz chwili zapomnienia o bólu i troskach. 
 Serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy oraz sklepu 
Tomi Markt, za wsparcie finansowe przy organizacji spotka-
nia. Dziękujemy wszystkim za obecność i modlitwę.

Elżbieta Reinert
Chorym mieszkańcom Gminy Tarnów Opolski, życzy-

my rychłego powrotu do zdrowia, a tym wszystkim, którzy 
opiekują się cierpiącymi oraz ratują ludzkie życie bardzo 
dziękujemy za oddaną służbę. 

Redakcja
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„Bogu chwałę dajmy, 
radośnie śpiewajmy…”

Czas, miejsce, układ organizacyjny 
i  główna idea corocznego Gminnego 
Koncertu Kolęd pozostają niezmienne 
od lat. Gościnne progi kosorowickiego 
kościoła z świąteczno – noworocznymi 
koncertami odwiedzają artyści z  róż-
nych stron kraju, małe i  duże zespo-
ły, chóry i  orkiestry. Co jakiś czas do 
wykonania kolęd, pastorałek i  pieśni 
okolicznościowych zapraszani są miej-
scowi wykonawcy. A że zdolnych ludzi 
w każdym wieku i u nas nie brak, a ze-
społy starannie przygotowują repertu-
ar na spotkanie z własną publicznością, 
koncerty te cieszą się wielką popular-
nością. Słuchacze zaś nie szczędzą arty-
stom - amatorom zasłużonego aplauzu.

Nie inaczej było też w  pierwszą 
niedzielę stycznia (5.01.br). Po zwycza-
jowym przywitaniu przybyłych przez 
miejscowego proboszcza, księdza Pio-
tra Janoszkę z własnymi interpretacja-
mi pieśni bożonarodzeniowych wystą-
piły wszystkie nasze grupy śpiewacze. 
Chóry: Canthabiles pod batutą Zygfry-
da Maczurka, Tarnauer – kierowany 
przez ks. Gerda Kosera; Śpiewograje 
– młodzieżowa, o zmiennym składzie, 
ale niezmiennej młodzieńczej werwie, 
grupa prowadzona przez Małgorzatę 
Tatinę i występujący w liczniejszym niż 
niegdyś gronie, wzbogacony męskimi 
głosami, zespół Kosorowiczanki, któ-
rym obecnie opiekuje się Bożena Zmu-
da. Przysłowiową „wisienką na torcie” 
stał się brawurowy występ Orkiestry 
Dętej Górażdże Cement S.A. dyrygo-
wanej przez Zygfryda Maczurka.

Duchową ucztę „Panu Bogu na 
chwałę, ludziom na uciechę” zamy-
kały serdeczne słowa Wójta Gminy 
Krzysztofa Mutza, który – oprócz po-
dziękowań dla organizatorów, gospo-
darza i  występujących artystów - na 
ręce zgromadzonych złożył wszystkim 
mieszkańcom gminy życzenia nowo-
roczne. Hej, kolęda, kolęda…

Irena Zielonka

Koncert dla seniorów 
(i nie tylko)

Zrób prezent Babci i  Dziadkowi 
i  zaproś ich na koncert! Głosiły pla-
katy Gminnego Ośrodka Kultury 
zawiadamiające o  recitalu Andrzeja 
Cierniewskiego. 

Z  pomysłu na nietypowy prezent 
dla swoich ukochanych seniorów sko-
rzystała niezbyt liczna (acz doboro-

wa) grupa mieszkańców gminy, która 
w  niedzielę 19 stycznia br. stanowi-
ła koncertową publiczność. Przybyli 
słuchacze nie zawiedli się w  swoich 
oczekiwaniach. 

Prawdziwy Artysta, a że takim jest, 
wokalista udowodnił, tak samo poważ-
nie traktuje występ dla pięćdziesięciu, 
jak i  dla pięciu tysięcy osób. Trzeba 
bezstronnie przyznać, że ciepły, sil-
ny głos piosenkarza, utwory nie tylko 
melodyjne, ale i bogate treściowo, bez-
pretensjonalność i  naturalność zacho-
wania – wszystko to stanowiło o  wy-
jątkowości tego koncertu. Wykonawca 
dobrze znanego przeboju Tu jest moje 
miejsce… udowodnił, że deklaracje, iż 
„każdy swój występ traktuje jako ten 
najważniejszy i daje z siebie wszystko”, 
to nie tylko puste słowa i  chwyt mar-
ketingowy. Publiczność z  niekłamaną 
przyjemnością dała się poprowadzić 
w  świat marzeń, uczuć i  zadumy nad 
zagadkami ludzkiego losu, na koniec 
żałując nieco, iż podróż ta nie trwała 
dłużej.

 Dziękujemy Panie Andrzeju!

Kochani Babciu  
i Dziadku… 

Te słowa wraz z  najserdeczniejszy-
mi życzeniami, najsłodszymi z wnuczę-
cymi buziakami, ofiarowanymi z serca 
prezentami i  jak można najpiękniej 
wyrysowanymi laurkami płynęły – jak 
Polska długa i  szeroka – w  stronę se-
niorów. Jedne z najsympatyczniejszych 
świąt prędko wrosły w  naszą tradycję 

nie spotkawszy się nigdy i  w  żadnym 
środowisku z  najmniejszym oporem 
czy krytyką. Redakcja otrzymała wie-
le doniesień z  placówek oświatowych, 
gdzie zorganizowano uroczystości, na 
które składały się występy dzieci, słod-
kie poczęstunki przygotowane przez 
ich rodziców i  dużo, dużo uścisków, 
prezentów, laurek – po prostu różnych 
dowodów gorącej miłości. Babcie miały 
„oczy na mokrym miejscu”, a  dziad-
kom też często „coś wpadało do oka”.

Dyrekcje i  wychowawcy gorąco – 
za naszym pośrednictwem – dziękują 
wszystkim zaangażowanym w zorgani-
zowanie tych przemiłych Świąt. Zaś se-
niorzy zapewniają, iż doceniają wszyst-
kie zaproszenia i serdeczne gesty – nie 
tylko swoich wnucząt, lecz i organiza-
torów. Z radością spełniamy ich prośby 
przyłączając się do życzeń zdrowia, sił 
i wielu powodów do radości dla wszyst-
kich babć i  dziadków. 200 lat kochani 
seniorzy!

Irena Zielonka
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wy. Panie wykazały się tu bezprzy-
kładną pomysłowością i  kreatywno-
ścią. Były przebrania indywidualne 
i  zbiorowe – szczególnie te ostatnie 
robiły wielkie wrażenie. Kogóż tu nie 
było! I pielęgniarki, i kelnerki, czarow-
nice (też wielce urodziwe!) i  „królicz-
ki” („Playboya” oczywiście!) – dam-
ska pomysłowość nie zna granic ni 
kordonów! 

Bladym świtem, gdy emocje nieco 
opadły (tak jak i siły grajków), wszyst-
kie uczestniczki zabawy znów wróciły 
bez problemu do codziennego „looku” 
„skromnych panien, cnych mężatek 
i  statecznych wdów”, oddając swe siły 
i  kreatywność w  służbę codzienności 
(i świąteczności). I tak do… następne-
go babskiego combra. 

Gminny Ośrodek Kultury

 …gdy ogłoszą babski comber, za-
szaleć gotowa! No… bez przesady, jest 
w tym szaleństwie metoda! Nie chodzi 
przecież o to, żeby w niedzielny pora-
nek nie móc popatrzeć w  lustro przy 
„robieniu sobie oka”, ale żeby się do-
brze bawić bez męskich spojrzeń, ocen 
i… kontroli. Nasze przodkinie dobrze 
to sobie wymyśliły, a i chopy, (choć to 
istoty mało podatne na głębsze ana-

lizy tego co na pewno dla nich dobre 
i korzystne,) wysztudyrowali, że lepiej 
przymknąć oko na „babskie fanaberie” 
co jakiś czas i  cały rok mieć spokój. 
A  i  dziś, choć o  partnerstwie w  mał-
żeństwie głośno (inaczej byłoby „nie-
politycznie”), to taki wentyl… Dlatego 
tradycja babskich combrów ma się cał-
kiem dobrze! 

Od kilku lat Gminny Ośrodek Kul-
tury organizuje takie imprezy z  roz-
machem. Po pierwszej zabawie w dam-
skim gronie, w  której wzięło udział 
50 pań, na kolejne „gminne combry” 
przybywa ich 130. A chętnych jest wię-
cej, tylko… nie ma w gminie sali, która 
mogłaby pomieścić więcej osób!

W  tym roku do budynku w  Ko-
sorowicach w  pierwszą lutową so-
botę przybyło 129 pań. Pracownicy 
Ośrodka Kultury zadbali (jak zawsze) 
o piękne dekoracje stołów i przygoto-
wanie poczęstunku. Tworzenia mu-
zycznego klimatu imprezy podjął się 
zespół „Synteza”. Kilku przedstawi-
cieli płci (nie bez racji!) uchodzącej za 
brzydszą połowę ludzkości pełniło role 
„sług i podnóżków” oraz „nadwornych 
trefnisiów”.

Prócz pysznego jedzonka i  po-
rywającej do rytmicznego skakania 
muzyki nie brakowało – czasem wiel-
ce swawolnych – zabaw i  konkursów. 
W których zarówno zwyciężczynie jak 
i pokonane bawiły się wybornie! 

 Wypada poświecić nieco uwagi 
także kostiumom uczestniczek zaba-

Babskie combry odbywają się 
też w  wielu sołectwach. Redakcja 
otrzymała informację z  Przywór, 
gdzie „damska zabawa” jest imprezą 
„z przesłaniem” i z Raszowej. Z przy-
jemnością informujemy, że:

…w Przyworach, w sobotę 11 stycz-
nia odbył się czwarty Babski Comber. 
Podobnie jak w poprzednich latach pa-
nie bawiły się wspaniale przy muzyce 
zespołu MARVEL, który w  tym roku 
przygotował gorącą niespodziankę dla 
naszych uczestniczek. W ramach biletu 
zapewniono gorący posiłek, kawę i cia-
sto, napoje, zakąski. Dochód w  kwo-
cie 956,85 zł zostanie przeznaczony na 
inicjowanie i  koordynowanie przedsię-
wzięć w imieniu mieszkańców wsi. Tra-
dycyjnie zabawa rozpoczęła się o godzi-
nie 19. 00. Ostatnie panie zeszły z par-
kietu około czwartej rano. Do zobacze-
nia na piątym Babskim Combrze za rok!

Zarząd Stowarzyszenia  
„Nasze Przywory”

…w Raszowej, zabawa pań we wła-
snym gronie organizowana przez Koło 
DFK cieszy się dużą popularnością. Od 
kilku lat przyciąga kobiety w  różnym 
wieku, z całej okolicy. W tym roku 25 
stycznia świetlica wypełniona była po 
brzegi. O  dobrą atmosferę zadbał ze-
spół muzyczny „Krystian i  Jorguś”. 
Kobiety były poprzebierane, śpiewały 
i  tańczyły. Przy okazji ujawniły wiele 
talentów. Mężczyźni, w  drodze wy-
jątku dopuszczeni do tego damskie-
go zgromadzenia, w  strojach myszek 
pracowali jako kelnerzy. Impreza się 
udała i  organizatorzy zapraszają na 
następny rok. 

Barbara Mientus

Skromna panna, cna mężatka i stateczna wdowa
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W okresie okołoświątecznym miało miejsce wiele wy-
darzeń, na temat których korespondencje zbyt póź-

no dotarły do Redakcji, aby wejść do ostatniego w minio-
nym roku wydania naszej gazety. Odbywały się spotkania 
mikołajkowe, przedstawienia jasełkowe, koncerty kolęd…

Bardzo cieszy, że sołeckie społeczności potrafią zmo-
bilizować się do takich przedsięwzięć i że życie kulturalno 
– społeczne kwitnie w naszej gminie. I to, że ciągle -mimo 
trudnych czasów i postępującej komercjalizacji życia – stale 
są u nas ludzie, którym „się chce”. Wójt Krzysztof Mutz, lub 
– gdy ważne obowiązki mu nie pozwalają – inny przedsta-
wiciel władzy, Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban 
oraz Przewodniczący Komisji Kultury (to skrótowa nazwa 
komisji o dłuuuugiej nazwie) Zygmunt Pietruszka zazwy-
czaj są honorowymi gośćmi na tych imprezach. Już sam ten 
fakt oznacza, że takie spotkania pełnią w życiu poszczegól-
nych sołectw i całej gminy ogromnie ważna rolę. 

Władze gminne, Redakcja i  wszyscy, którym na sercu 
leży społeczne dobro, mają nadzieję (a w zasadzie pewność), 
że i w bieżącym roku nie zabraknie tych okazji do spotkań 
oraz wspólnej zabawy. Wspominajmy zatem…

Irena Zielonka

U kosorowiczan jak zwykle musia-
ło być niezwykle…

Xaver vs Św. Mikołaj
 (…) W tym roku zadanie wyjątkowo utrudniał Orkan 

Xaver pieszczotliwie nazywany przez nasze media Ksawe-
rym. Można powiedzieć, że Mikołaj kluczył po kosorowic-
kich polach jak dreamliner nękany turbulencjami, tyle że 
przy lądowaniu nie kurzył się jak on. Podczas nabożeństwa 
o 17:30 zabrakło stromu, co Mikołaj, z racji sędziwego wie-
ku skrzętnie wykorzystywał na krótkie drzemki w blasku 
świec, ale co wolno wojewodzie …Po nabożeństwie wszy-
scy zgodnie ruszyli w  kierunku wiejskiej świetlicy, pilnu-
jąc co by Mikołaj nie furgnął na wietrze, bo nie miałby kto 
prezentów wręczać i  byłby płacz niemiłosierny. (…) Po… 
umownej godzinie, o której kiedyś w telewizji była „Dobra-

nocka” dzieci w domowym zaciszu cieszyły się łakociami, 
a  Mikołaj, jak co roku ruszył dalej, uszczęśliwiać kolejne 
dzieci. Jak szedł, czy tam leciał z wiatrem to miał fart, a jak 
pod wiatr to raczej miał prze…wietrzone. Taka robota.

TR

W Kątach Opolskich - też mikołajki … 
Do Kątów Opolskich dostojny święty dotarł (pewno hu-

ragan mu przeszkodził) z dużym opóźnieniem. Ale w koń-
cu i  uszczęśliwione dzieci i  zmęczeni pytaniami: „kiedy 
wreszcie przyjdzie ten Mikołaj?” dorośli mogli odetchnąć 
z ulgą. Świętemu nie wypadało robić wyrzutów, więc wszy-
scy mówili i robili co kazał. Było miło (dzieciaki wyjątkowo 
grzeczne!), no i – oczywiście słodko.

Z radością spełniamy prośbę ukochanego świętego dzie-
ciaków i  dziękujemy wszystkim „pomocnikom Mikołaja”, 
którzy wsparli go w tym zbożnym dziele. Szczególne ukłony 
kierujemy w  imieniu Świętego i  zadowolonych dzieciaków 
w stronę Wójta Gminy, który wspiera z całych sił najmłodsze 
pokolenie mieszkańców naszej gminy.

Sołtys wsi Janusz Borowiak

 … i jasełka
(…) Za każdym razem jasełka przygotowywane są z ta-

kim samym rozmachem i we wspaniałej atmosferze za spra-
wą przedszkolaków i uczniów naszej szkoły. (…) Były zastę-
py aniołów, betlejemska szopka, do której przybyli pasterze 
oraz trzej królowie, aby oddać pokłon i złożyć w ofierze swe 
dary. Na koniec zaś przybyły dzieci.(…) Chodziło o uświa-
domienie nam wszystkim, że prawdziwe Boże Narodzenie 
to nie tylko to, co wydarzyło się ponad dwa tysiące lat temu, 
a przede wszystkim to, co dzieje się każdego roku w naszych 
sercach.(…) . Przedstawienie zostało wystawione również 
w kościele filialnym w Miedzianej. (…)

 Joanna Wiktor

Było, minęło, warto pamiętać…
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Stowarzyszenie to grupa ludzi o wspólnych potrzebach, 
zainteresowaniach i  przekonaniach. Najczęściej tworzy się 
je dla celów dotyczących pomocy społecznej, działalności 
charytatywnej, podtrzymywania tradycji narodowej, upo-
wszechniania oświaty i edukacji społecznej oraz wspomaga-
nia rozwoju społeczności lokalnych. Każdy ma prawo stwo-
rzyć stowarzyszenie lub do niego należeć. Na terenie naszej 
gminy działa wiele organizacji, których działania przyczy-
niają się do zrzeszania ludzi w różnym wieku, a także osób 
chorych i niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Kalejdoskop

Stowarzyszenie Kalejdoskop powstało w 2006 roku z ini-
cjatywy rodziców dzieci tańczących w  Formacji Tanecznej 
Hałas. Jego głównym celem jest wspieranie działalności 
zespołu poprzez umożliwienie dzieciom w  nim tańczącym 
skutecznej realizacji pasji i zainteresowań związanych z tań-
cem. W Tarnowie Opolskim obejmuje swoją opieką 60 – oso-
bową grupę dzieci. 

Od samego początku swojego istnienia Stowarzyszenie, 
co roku organizuje bal walentynkowy dla mieszkańców gmi-
ny, warsztaty taneczne w różnych dyscyplinach tańca, obozy 
taneczno – sportowe oraz wyjazdy turniejowe na terenie ca-
łego kraju. W latach 2012 - 2013 zorganizowało dwie edycje 
Gminnego Konkursu Talentów „Gwiazdy są nie tylko w te-
lewizji – My też mamy talent”, w którym wzięło udział wielu 
mieszkańców gminy Tarnów Opolski, zarówno młodszych, 
jak i starszych. Za organizację konkursu organizacja została 
wyróżniona Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego. 

W  sierpniu 2013 roku siedzibą stowarzyszenia zosta-
ła sala konferencyjna Zakładów Wapienniczych „Lhoist” 
mieszcząca się przy ul. Świerczewskiego 5 w Tarnowie Opol-
skim. Na sali niemalże codziennie odbywają się zajęcia For-
macji Tanecznej Hałas oraz zajęcia taneczne dla dorosłych. 
W październiku minionego roku organizacja wzięła udział 
w  X/2013 naborze wniosków o  przyznanie pomocy za po-
średnictwem Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie 
Kraina Św. Anny”. Wniosek dotyczył modernizacji ścian 
bocznych użytkowanego budynku. Miesiąc później wniosek 
został umieszczony na liście operacji wybranych do dofinan-
sowania. Remont ścian zaplanowany jest na maj 2014. Od 
września 2013 roku Stowarzyszenie Kalejdoskop rozpoczęło 
swoją działalność na terenie gminy Chrząstowice, obejmując 
swoją opieką blisko 30 – osobową grupę dzieci.

W organizacji aktywnie działa ponad 30 członków. Za-
rząd Stowarzyszenia stanowią: Danuta Kampa – Prezes, Bar-
tosz Wzorek – Wiceprezes, Izabela Leś – Borkowska – Sekre-
tarz, Anna Patoła – Członek Zarządu. 

Stowarzyszenie Kalejdoskop jest organizacją otwartą na 
wszelkie innowacje. Po remoncie sali zamierza rozwinąć 
swoje działania na większą skalę, proponując różnego typu 
przedsięwzięcia wszystkim grupom wiekowym. 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół  
Dzieci, Młodzieży i Osób 

Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci, Młodzieży 
i Osób Niepełnosprawnych Gminy Tarnów Opolski powsta-
ło z potrzeby serca w 1999r. i dotąd jest jedyną organizacją 
pożytku publicznego w  naszej gminie, działającą na rzecz 

osób niepełnosprawnych. Obecnie organizacja skupia 85 
osób w tym 20 dzieci i 65 dorosłych. 

Działalność, oparta o statut, polega na świadczeniu po-
mocy członkom Stowarzyszenia w zakresie edukacji, rehabi-
litacji, rekreacji i integracji ze środowiskiem. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznym 
zaangażowaniu ludzi dobrej woli, głównie wolontariuszy, na-
uczycieli i pracowników Przedszkola Publicznego z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim, przy którym ma 
swoją siedzibę. 

Osoby niepełnosprawne naszej gminy mają zapewnioną 
pomoc w rozwiązywaniu specyficznych problemów, możli-
wość spotykania się z ludźmi, którzy mają takie same kłopoty  
i trudności, chcą o nich rozmawiać, dzielić się doświadcze-
niem. Ich opiekunowie mogą uzyskać pomoc pedagogiczną, 
psychologiczną i  mają poczucie, że nie są pozostawieni sa-
mym sobie. 

 Stowarzyszenie ściśle współpracuje z  przedszkolem, 
Gminą, GOPSem, GOKiem w Tarnowie Opolskim, Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie, Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu. Podejmuje 
wiele zadań na rzecz swoich członków: organizuje turnusy 
rehabilitacyjne, wyjazdy do kina, wycieczki, spotkania wi-
gilijne. Prawidłowo rozlicza otrzymane wsparcie finansowe 
z przeznaczeniem środków na cele statutowe. 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności finansowej, 
utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich, wpłat 
z  1% i  darowizn od firm i  osób fizycznych. Z  uwagi na 
niewielkie środki jakimi dysponujemy, naszą działalność 
ograniczyliśmy ostatnio głównie do spotkań świetlicowych  
i rehabilitacji naszych podopiecznych w domu.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci, Młodzieży 
i Osób Niepełnosprawnych Gminy Tarnów Opolski

Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski 
REGON: 531576803 • NIP: 991 01 25 743 

KRS 0000035130
Zarząd: 

 � Bogusława Starak - Prezes
 � Gabriela Gmernicka - Sekretarz
 � Kinga Patoła - Wiceprezes
 � Mirosława Łaskarzewska - Skarbnik
 � Agnieszka Krajewska - Członek zarządu

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae

 Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae jest zrzeszeniem osób 
fizycznych i prowadzi od 2008 r. swoją główną działalność 
na terenie Gminy Tarnów Opolski. Stowarzyszenie jest or-
ganem prowadzącym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w  Raszowej. Głównym celem Stowarzyszenia jest wyzwa-
lanie i  wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających 
do wzbogacania możliwości edukacji i  wychowania dzieci 
i młodzieży.

 Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae przejęło od Wójta 
Gminy Tarnów Opolski zadanie prowadzenia szkoły pod-
stawowej i przedszkola w Raszowej z dniem 1 sierpnia 2009 
r. Szkoła i przedszkole zostały połączone w Zespół Szkolno-
-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszo-
wej. Uroczyste otwarcie placówki miało miejsce 31 sierpnia 
2009 r. z udziałem wielu znakomitych gości. 

 Szkoła od początku działalności pracuje według elemen-
tów pedagogiki Marii Montessori. Szczególne znaczenie ma 

Stowarzyszenia w Gminie Tarnów Opolski
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nauczanie dzieci poprzez doświadczanie, zrozumienie naj-
bliższego otoczenia i świata. Jest to możliwe dzięki licznym 
projektom realizowanym w szkole, w których dzieci aktyw-
nie uczestniczą. Stają się dzięki temu bardziej samodzielne, 
potrafią lepiej podejmować decyzje. Ważnym elementem 
pracy pedagogicznej Zespołu jest nauczanie dwujęzyczne - 
w języku polskim i niemieckim. Już w przedszkolu najmłod-
sze dzieci uczą się języka niemieckiego dzięki metodzie imer-
sji. W każdej sytuacji codziennej jeden z nauczycieli zwraca 
się do dzieci w języku polskim, drugi - w niemieckim. Taka 
forma przyswajania języka umożliwia dzieciom łatwe i przy-
jemne zdobywanie wiedzy. W  szkole podstawowej zajęcia 
odbywają się dwujęzycznie. Nauka w szkole jest nieodpłatna.

Pracę Zespołu często obserwują zaproszeni goście. 
Wśród najznamienitszych byli posłowie zasiadający w  Sej-
mowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych gosz-
czący w placówce w dniu 27 października 2009 r.

Stowarzyszenie realizuje szereg dodatkowych projektów. 
W 2010 r. zorganizowało „Festiwal Teatralny w Języku Nie-
mieckim” z udziałem 11 szkół podstawowych nauczających 
języka niemieckiego. W  2011 uczestniczyło we wspólnym 
z  Ministerstwem Edukacji Narodowej projekcie „Poprzez 
sztukę do języka.”. W 2012 r. odbył się „Festiwal Europejski” 
z  udziałem dziesięciu szkół. Największym spośród dotych-
czas przeprowadzonych działań był projekt „Mini Miasto-
-Klein Raschau”, tygodniowe przedsięwzięcie, jakie miało 
miejsce latem 2013 r. z  udziałem 80 dzieci z  województw 
opolskiegoi śląskiego oraz uczniów z  Niemiec. Projekt ten 
będzie realizowany również latem bieżącego roku.

Nasza organizacja współpracuje na różnych płaszczy-
znach ze środowiskiem lokalnym, dba o pielęgnowanie tra-
dycji i kultury naszego regionu. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pracą Zespo-
łu podczas kolejnych organizowanych „Dni drzwi otwar-
tych”, które odbędą się 14 marca 2014 r. 

Nasz adres:
Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae

ul. Ozimska 55, Raszowa
46-050 Tarnów Opolski

tel. 77 4644 278
e-mail: pro_liberis_silesiae@onet.eu

www.edukacja-raszowa.eu

Stowarzyszenie Nasze Przywory

Stowarzyszenie Nasze Przywory, powstało 14 lipca 2011 
roku na skutek realnej groźby likwidacji naszych placówek 
oświatowych we wsi Przywory. Organizacja w  razie takiej 

sytuacji, starałaby się podobnie – jak to jest w  Raszowej – 
prowadzić taką placówkę. Zagrożenie to jednak minęło, 
a my członkowie organizacji doszliśmy do wniosku, że dzięki 
stowarzyszeniu możemy pozyskiwać fundusze dla wsi, orga-
nizować koncerty charytatywne, wystawy itp. Nasze stowa-
rzyszenie na dzień dzisiejszy posiada dwie siedziby to jest: 
Dom Kultury w Przyworach gdzie organizujemy wszystkie 
masowe imprezy tj. muzyczne podwieczorki, babski comber, 
koncerty charytatywne itp., a także druga siedziba na Dwor-
cu PKP w Przyworach, który wynajmujemy od Polskich Ko-
lei Państwowych. Dzięki sponsorom, wolontariuszom i dofi-
nansowaniu z FIO udało się nam wyremontować pomieszcze-
nia dworca, gdzie organizowane są wystawy, kameralne kon-
certy, warsztaty, lekcje fotografii oraz spotkania pasjonatów .  
 Jesteśmy otwarci na każdą formę współdziałania dla dobra 
ludzi nie tylko z naszej wsi, ale również jej okolic, lecz także 
dla dobra większej społeczności. Z ogromnym entuzjazmem 
witamy każdy rozsądny pomysł, każdą dawkę inicjatywy 
i pozytywnej energii. Chętnie podejmujemy współpracę za-
równo z osobami prywatnymi, jak też z innymi organizacja-
mi. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej 
www.naszeprzywory.tk, a  także zapraszamy do udziału 
w  wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenie. 
Dziękujemy wszystkim, którzy na co dzień są z nami.

W imieniu zarządu Stowarzyszenia Nasze Przywory
Patrycja Bartylla

Stowarzyszenie Nasze Przywory
ul. Dworcowa 8, ul. Wiejska 83 46-050 Przywory

NIP: 9910492683 • REGON: 161427475
KRS: 0000391542
tel.: 512 202 003

Konto: 06 8884 0004 2003 0031 9450 0001
e-mail: naszeprzywory@op.pl

Władze Stowarzyszenia: 
Zarząd

 � Patrycja Bartylla – prezes
 � Zbigniew Jackowski – v-ce prezes
 � Aleksandra Poloczek – skarbnik
 � Jolanta Sadowska – sekretarz
 � Lucyna Gajda – członek zarządu
 � Monika Silarska – członek zarządu

Komisja rewizyjna
 � Grzegorz Cebula – przewodniczący
 � Lidia Urban – członek komisji
 � Robert Stachura – członek komisj

mailto:pro_liberis_silesiae@onet.eu
http://www.naszeprzywory.tk
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Jest górka, teraz czekają na śnieg

Rada Sołecka w Kosorowicach postanowiła z ziemi, która 
pochodzi z remontu ul. Borowej, a także przebudowy dro-
gi powiatowej na odcinku Tarnów Opolski – Kosorowice, 
usypać górkę saneczkową. Dzięki temu, że nie trzeba było jej 
wywozić, na inwestycji udało się nawet zaoszczędzić. Pomysł 
ten powstał z myślą o najmłodszych, by w czasie ferii mogły 
pozjeżdżać na sankach. Mamy nadzieję, że doczekamy się 
jeszcze obfitych opadów śniegu, bo nie ma to jak rodzinne 
zjeżdżanie na sankach z górki.

Rada Sołecka Wsi Kosorowice

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców

Siłownia zewnętrzna, która powstała w Kosorowi-
cach dzięki Radzie Sołeckiej i Wójtowi Gminy, cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem dzieci, młodzieży, doro-
słych, a także osób starszych. By jeszcze bardziej umilić 
aktywny czas na świeżym powietrzu, Sołtys oraz Rada so-
łecka, przy dużym zaangażowaniu mieszkańców wsi uło-
żyła kostkę brukową pod urządzeniami rekreacyjnymi.  
Wszystkim tym, którzy pomagali przy uatrakcyjnieniu 
obiektu rekreacyjno-sportowego składamy serdecznie 
podziękowania.

Rada Sołecka Wsi Kosorowice

I wielkie ognisko sylwestrowe w Miedzianej

Po raz pierwszy Rada Sołecka w Miedzianej przygotowa-
ła propozycję spędzenia sylwestra przy płonącym ognisku  
i z pieczeniem kiełbasek. O 2200 na placu przy świetlicy wiej-
skiej, rozpoczęło się wspólne żegnanie starego roku. Przyby-
ły osoby samotne, jak i całe rodziny. Na miejscu można było 
zjeść pyszny swojski bigos i upiec kiełbaskę. Sylwestrowe na-
stroje sprzyjały świetnej zabawie i sprawiły, że goście chętnie 
przyłączyli się do wspólnego śpiewania i tańców. O półno-
cy przy przysłowiowej lampce szampana przywitano nowy 
rok. A potem kontynuowano zabawę do białego rana. Mimo, 
że z pozoru temperatura nie sprzyjała harcom na świeżym 
powietrzu wszyscy bawili się znakomicie. W imieniu Rady 
Sołeckiej serdeczne podziękowania dla tych, którzy przybyli. 
Liczymy, że będzie możliwość zorganizowania ogniska po 
raz kolejny.

Sołtys wsi Joanna Pietruszka

Młodzieżowa Rada Sołecka w Nakle

20 stycznia 2014r. w klubie wiejskim w Nakle odbyło się 
spotkanie, na które została zaproszona młodzież gimnazjal-
na i ponadgimnazjalna wsi Nakło. Celem spotkania było 
przedstawienie pomysłu Sołtysa wsi na utworzenie młodzie-
żowej rady sołeckiej wzorem młodzieżowej rady gminy. 

Na zebranie przybyło ok. 20 młodych osób, którym Sołtys 
podziękował za odwagę i chęć współpracy. Następnie przed-
stawił swoją wizję działania młodzieżowej rady sołeckiej, 
a także poprosił by młodzież zgłaszała swoje oczekiwania, 
potrzeby i pomysły rozwoju swojego miejsca zamieszkania. 
Spośród przybyłej młodzieży zostało wybranych kilka osób, 
które będą reprezentować interesy młodych ludzi oraz całe 

DFK Raszowa walczy o grób masowy

 Zarząd DFK w Raszowej po dziewięciu latach znów wal-
czył z Niemieckim Związkiem Opieki nad Grobami Wojenny-
mi o zachowanie grobu masowego w dotychczasowym miej-
scu. Obecnie w grobie tym znajduje się 35 ciał poległych pod-
czas frontu żołnierzy Wermachtu jak i osoby cywilne. Od lat  
o mogiłę troszczą się mieszkańcy oraz członkowie miejsco-
wego DFK, którzy nie pozwolą na przeniesienie i ekshu-
mację zwłok. Wobec wszystkiego Zarząd DFK w Raszowej 
zobowiązał się do pielęgnacji i odnowienia grobu poległych. 
Mamy już wykonaną tablicę nagrobkową tylko brakuje ob-
ramowania. Mamy nadzieję, że wszystko się ułoży-jest to bo-
wiem część naszej historii o której, nie możemy zapomnieć.

Barbara Mientus

Wieści z Walidróg

To najmniejsze w gminie sołectwo będzie w tym roku go-
spodarzem gminnych dożynek. W związku z tym mobilizują 
wszystkie siły. Czynią starania, żeby została doprowadzona 
woda na miejscowe boisko. We wsi ciągle coś się dzieje – do-
piero co wybudowano wodociąg, teraz zakładane są światło-
wody. A i w życiu kulturalnym miejscowości także co nieco 
się wydarza. 

Niewątpliwie ważne miejsce przypada w tym zespołowi 
WAL–NAK. Tancerze oczekują obecnie na wizytę współpra-
cującej z nimi choreografki z Niemiec, która przeprowadzi 
warsztaty i wspomoże w opracowaniu nowych układów ta-
necznych. Przy okazji przekazujemy prośbę kierownictwa 
zespołu: WAL–NAK prowadzi nabór nowych członków i za-

środowisko. Pan Sołtys liczy na ścisłą i owocną współpracę 
młodego i starszego pokolenia.

Sołtys Wsi Rafał Zmuda

Stowarzyszenie przejmuje plac zabaw  
w Nakle

Z dniem 30 stycznia 2014r. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Nakła przejęła na okres sześciu lat sołecki plac zabaw przy 
ul. Raszowskiej. Jak zapewniają członkowie Stowarzyszenia, 
dzięki środkom finansowym, które posiadają są w stanie wy-
posażyć plac zabaw w nowe urządzenia, które będą jeszcze 
bardzie cieszyć i umilać czas najmłodszym.

Sołtys Wsi Rafał Zmuda

prasza młodzież w swoje szeregi. Warto poszerzać swoją wie-
dzę i umiejętności a przy okazji zwiedzać z zespołem świat. 

W  ubiegłym roku powstał w  Walidrogach plac zabaw 
z  prawdziwego zdarzenia. Mieszkańcy sołectwa chcieliby, 
by miejscowe boisko stało się atrakcyjne także dla starszej 
młodzieży. By tak się stało potrzeba „pospolitego ruszenia”. 
Wierzymy, że tak się stanie. 

Przejeżdżając przez miejscowość możemy stwierdzić, że 
większość posesji jest zadbana, a  ich mieszkańcy wkładają 
wiele sił i  serca w porządkowanie i upiększanie swoich do-
mów i ogrodów. Mamy nadzieję, że przed dożynkami wszyst-
kie obejścia będą cieszyć oko i mieszkańców i przybyszów!

Powodzenia!
Inf. Wł.
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IV Edycja  
Halowej Ligi Piłki Nożnej

Największą niespodzianką, a  nawet sensacją, było zdo-
bycie pucharu Halowej Ligi 2014 przez drużynę ZIP Skład 
z Tarnowa Opolskiego. Zespół ten, biorący udział we wszyst-
kich edycjach halowej piłki nożnej, pierwszy raz sięgnął po 
najwyższe trofeum, wygrywając z drużynami o wiele wyżej 
notowanymi i  naszpikowanymi gwiazdami miejscowych 
i pozamiejscowych LZS-ów. Panowie z Osiedla już na pół-
metku rozsiedli się wygodnie w fotelu lidera. Chociaż na po-
czątku, ciężko im było uwierzyć w  to, że zajmują pierwsze 
miejsce, nie dali się ponieść emocjom, pokazali dojrzałość 
i charakter, dowożąc pierwsze miejsce do końca rozgrywek. 
Tym samym puchar wrócił na teren naszej gminy po rocz-
nych wakacjach w  Krasiejowie. Nawet miejscowi znawcy 
futbolu typując zwycięzcę tegorocznej edycji nie sądzili, że 
popularne ZIP-y będą w stanie walczyć o podium, a co do-
piero zdobyć puchar przechodni Ligi w Tarnowie Opolskim. 
Widać, że ogranie i poważniejsze podejście do gry w piłkę 
przyniosło (nie)spodziewane efekty. Drugie miejsce zdobyła 
drużyna De Puta Madre, a trzecim musieli się zadowolić za-
wodnicy Tomi Markt. ZIP-om gratulujemy zwycięstwa. 

Oprócz nagród drużynowych za miejsca w halowej lidze 
przyznano trzy wyróżnienia indywidualne, które otrzymali:

 � najlepszy zawodnik – Rafał Szopa (De Puta Madre)
 � najlepszy strzelec – Tobiasz Swoboda (Burza Kosorowice)
 � najlepszy bramkarz – Marcin Michelus (ZIP Skład)

Rozgrywki IV Edycji Halowej Piłki Nożnej zakończy-
ły się 02.02.2014r. Turniejem Walentynkowym. Jak widać 
twórczość organizatorów nie ma granic, bo w turnieju brali 
udział sami mężczyźni, którzy oprócz zwyczajowego poda-
nia ręki, nie okazywali wobec zawodników drużyn przeciw-
nych uczuć wykraczających poza ramy sportowej rywaliza-
cji. O tradycyjnym, walentynkowym uścisku, czy wręczaniu 
„czegokolwiek” nie było nawet mowy. Należałoby uznać, 
że turniej ten „walentynkowy” był raczej przez to, że w po-
przednich edycjach odbywał się w – lub prawie – w walen-
tynki. Tym razem data została zmieniona, co może nawet 
korzystnie wpłynąć na wiele relacji męsko–damskich gdyż 
100 % uczestników 14.02 nie będzie miało żadnej wymówki, 
że liga …, że mecz … i miejmy nadzieję, nie zapomni w tym 
dniu o swojej sympatii

Turniej Walentynkowy składał się z jednodniowych roz-
grywek. Strzelano gole do dużych pięciometrowych bramek, 
a drużyny, podzielone na trzy grupy, walczyły o prawo gry 
o miejsca na podium. Turniej był też bardziej widowiskowy, 
gdyż bramkarze mogli się popisywać pełnią swoich umiejęt-
ności, a kibice oglądali wiele akcji zakończonych strzeleniem 
gola. Ostatecznie Turniej Walentynkowy zakończył się zwy-
cięstwem drużyny De Puta Madre. 

W  uroczystym zakończeniu i  rozdaniu nagród wzięli 
udział: Wójt Gminy Tarnów Opolski oraz pan Zygmunt Pie-
truszka, przewodniczący multidyscyplinarnej komisji o dłu-
giej i  skomplikowanej nazwie, (Komisja Oświaty, Kultury 
i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i  Jej Proble-
mów,) za co organizatorzy serdecznie dziękują obu panom.

W całym tegorocznym cyklu rozgrywek wzięło udział 10 
drużyn i 130 zawodników.

 � Sędziował Janusz Szygalski
 � Organizator: Hala Sportowa
 � Prowadzący: Dariusz Śmichura i Michał Smaroń

Dziękujemy wszystkim kibicom, zawodnikom oraz oso-
bom pomagającym w organizacji IV Edycji Halowej Ligi Pił-
ki Nożnej i zapraszamy wszystkich na kolejną edycję w grud-
niu 2014 r.

Tomasz Rega

ZIP-y nie dały sobie wydrzeć zwycięstwa!

Zapraszamy na rozgrywki 
piłki nożnej!

Terminarz rozgrywek ligi:  
OPOLE – KLASA A GR. IV RUNDA II

Kolejka 16, 23 marzec 2014 rok

LZS ŚLĄSK REŃSKA WIEŚ LZS GKS PIOMAR II TARNÓW 
- PRZYWORY godz. 15:00

Kolejka 17, 30 marzec 2014 rok

LZS GKS PIOMAR II TARNÓW 
- PRZYWORY LZS KADŁUBIEC godz. 15:00

Kolejka 18, 6 kwiecień 2014 rok

SKS PIAST II STRZELCE 
OPOLSKIE

LZS GKS PIOMAR II TARNÓW 
- PRZYWORY godz. 16:00

Kolejka 19, 13 kwiecień 2014 rok

LZS GKS PIOMAR II TARNÓW 
- PRZYWORY LZS BŁĘKITNI JARYSZÓW godz. 16:00

Kolejka 20, 27 kwiecień 2014 rok

KS MAGNUM CHORULA LZS GKS PIOMAR II TARNÓW 
- PRZYWORY godz. 16:30

Terminarz rozgrywek ligi: OPOLE – KLASA B GR. 1 RUN-
DA II
Kolejka 14, 30 marzec 2014 rok

LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE LZS CHRZĄSTOWICE II DĘBSKA 
KUŹNIA godz. 16:00

LZS UNIA RASZOWA - DANIEC OKS ODRA II GROSZMAL OPOLE godz. 16:00

LZS GRODZIEC LZS BURZA KOSOROWICE godz. 16:00

Kolejka 15, 06 kwiecień 2014 rok
LZS GRODZIEC LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE godz. 17:00

LZS BURZA KOSOROWICE LZS UNIA RASZOWA–DANIEC godz. 17:00

Kolejka 16, 13 kwiecień 2014 rok
LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE LZS SZCZEDRZYK godz. 17:00

LZS ZAWADA GM TURAWA LZS BURZA KOSOROWICE godz. 17:00

LZS UNIA RASZOWA–DANIEC LZS GRODZIEC godz. 17:00

Kolejka 17, 27 kwiecień 2014 rok
LZS UNIA RASZOWA - DANIEC LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE godz. 17:00

LZS BURZA KOSOROWICE LZS TURAWA godz. 17:00

Dalsze terminy rozgrywek ukaż się w kolejnych numerach 
gazety gminnej.
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GOK informuje
W okresie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury or-

ganizuje zajęcia tematyczne dla dzieci z  klas I  – IV szkoły 
podstawowej. W Tarnowie Opolskim opieką otaczane będą 
dzieci od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 14.00. 
Placówki filialne będą w tym okresie czynne trzy razy w ty-
godniu rano, zaś dwa razy - po południu. Szczegółowych 
informacji o  porach otwarcia poszczególnych filii prosimy 
zasięgać na miejscu.

Dzięki wsparciu Wójta Gminy GOK zorganizuje wyjazdy 
do kina oraz Parku Wodnego we Wrocławiu. W dniach wy-
jazdów zajęcia zorganizowane nie odbędą się.

Hala Sportowa zaprasza

Ferie to dobra pora na codzienną porcję ruchu. Hala 
Sportowa otwarta jest dla dzieci i  młodzieży w  godzinach 
8.00 – 16.00. Zapewnia się bezpłatny dostęp do pomieszczeń 
i urządzeń oraz opiekę instruktorską.
 Zamiast klikać w klawiaturę, popraw swą muskulaturę!

Ferie
 w Gminnej Bibliotece Publicznej

Luty 2014
17.02.2014, 
godz. 1100 – Zajęcia plastyczne –„Domowe zwierzątka”, Filia 
w Nakle, ul. Przedszkolna 1
godz. 1000 – Robótki ręczne, Konkursy czytelnicze, Filia 
w Raszowej, ul. Nakielska 1

18.02.2014, 
godz.1100 – Wanda Chotomska – Remanent – zajęcia dla 
najmłodszych, Oddział dla Dzieci, GBP w Tarnowie Opol-
skim, ul. Osiedle Zakładowe 7

Dzień Kobiet
8 Marca 2014

OSP Tarnów Opolski

Ilość miejsc ograniczona !!!

Koszt 30 zł 

(kolacja, ciasto, kawa, woda)

Rada Sołecka i Gminny Ośrodek Kultury
zapraszają Panie z Tarnowa Opolskiego na

godz. 20.00

Zabawa przy muzyce zespołu

„LOGO”

Bilety do nabycia: w GOK i u Sołtysa

19.02.2014, 
godz. 1100 – Konkurs rysunkowy – „Baśnie, bajki, opowiast-
ki”, Filia w Nakle, ul. Przedszkolna 1
godz. 1100 – Finał Konkursu Poezji Walentynkowej, Filia 
w Przyworach, ul. Krapkowicka 1
godz. 1000 – Rozgrywki szachowe, Filia w Raszowej, ul. Na-
kielska 1

20.02.2014, 
godz. 1000 – Robótki ręczne, Gry planszowe, Filia w Raszo-
wej, ul. Nakielska 1

21.02.2014, 
godz.1000 – Wymyślanki – inspiracje plastyczne, Wielkanoc-
ne orgiami, Filia w Raszowej, ul. Nakielska 1
 
24.02.2014, 
godz. 1100 – Turniej gier planszowych, Filia w  Nakle,  
ul. Przedszkolna 1
godz. 1100 – Bawimy się z Julianem Tuwimem – zajęcia dla 
najmłodszych, Oddział dla Dzieci, GBP w Tarnowie Opol-
skim, ul. Osiedle Zakładowe 7

25.02.2014, 
godz. 1100 – Zajęcia warsztatowe „Tworzymy własne książki”, 
Filia w Nakle, ul. Przedszkolna 1

26.02.2014, 
godz. 1100 – „Mały artysta” – zajęcia plastyczne, Filia w Na-
kle, ul. Przedszkolna 1,
godz.1000 – Robótki ręczne, Zajęcia literacko-plastyczne  
(lepienie z  plasteliny postaci z  bajek), Filia w  Raszowej,  
ul. Nakielska 1,

27.02. 2014, 
godz.10.00 – Robótki ręczne, Zajęcia artystyczne (ozdoby 
z papieru), Filia w Raszowej, ul. Nakielska1,
godz.1100 – Zagadkowy Jan Brzechwa – zajęcia dla najmłod-
szych, Oddział dla Dzieci, GBP w  Tarnowie Opolskim,  
ul. Osiedle Zakładowe 7

28.02.2014, 
godz.1000 – Robótki ręczne, Zagadki i konkursy,
godz.1700 – Wieczór z historią w tle – spotkanie z przedstawi-
cielami starszego pokolenia Raszowej w Muzeum Wiejskim, 
Filia w Raszowej, ul. Nakielska

Świetny występ koszykarek  
z PG Tarnów Opolski

Koszykarki z  Publicznego Gimnazjum w  Tarnowie 
Opolskim w tegorocznej Gimnazjadzie, czyli rozgrywkach 
Szkolnego Związku Sportowego, osiągnęły najlepszy wynik 
w historii szkoły. Dziewczęta przeszły zwycięsko trzy etapy 
rozgrywek i dotarły do rozgrywanego w Brzegu półfinału 
wojewódzkiego, na którym przegrały z gospodarzem i po-
konały przeciwniczki z Wołczyna. Drugie miejsce zdobyte 
na półfinale, w skali całego województwa, klasyfikuje na-
szą drużynę na miejscach 5-8 wśród wszystkich szkół gim-
nazjalnych na Opolszczyźnie!!!

Zawodniczki: Julita Twardowska, Beata Dżumaga, Luiza 
Nowak, Anna Tymczyszyn, Agata Kuźma, Aleksandra Wa-
stag, Justyna Labisz, Marta Suchanek, Paulina Lysek, Agata 
Urbanek. Na wcześniejszych etapach grała również Jolanta 
Bartoszek, a w treningach uczestniczyły także Aleksandra 
Stemplewska i Agata Zdrzalik.

PG Tarnów Opolski
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