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Wielkanocne zwyczaje na Śląsku
Święta Wielkanocne tuż tuż a mało 

kto wie, że na ten wielkanocny czas 
przypada cały szereg zwyczajów lu-
dowych. Tradycje te powoli zamiera-
ją, by ocalić je od zapomnienia, pani 
Ewa Loster – Dyrektor GOK oraz 
pracownicy zorganizowali objazdowe 
warsztaty pt. „Wielkanocne inspiracje 
z jajkiem”. Zajęcia te przybliżają dzie-
ciom i młodzieży ponad tysiącletnią 
tradycję zdobienia kroszonek. Osoby 
uczęszczające na te warsztaty otwie-

 ▶ czytaj na str. 7

 ▶ czytaj na str. 3  ▶ czytaj od str. 8  ▶ czytaj na str. 14

Pogodnych, radosnych i spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz wiosennym nastroju, 

wszystkim mieszkańcom Gminy Tarnów Opolski
życzą:

rały szeroko oczy ze zdziwienia, gdy 
opowiadałam im o historii i o naszych 
pięknych śląskich zwyczajach. Wszyst-
kie te wiosenne zwyczaje wywodzą się 
jeszcze z wierzeń pogańskich – pod 
naciskiem kościoła sukcesywnie były 
adaptowane i nadawano im chrześci-
jańską interpretację.

Jeżeli chodzi o zwyczaje praktyko-
wane na Śląsku, w ramach ciekawostek 
mogę przytoczyć kilka przykładów, 

które kiedyś brane całkiem na serio 
- obecnie mają charakter zabawowy. 
Mam tu na myśli np. zwyczaj ścigania 
się furmanek wiozących gospodarzy 
z rezurekcji. Obecnie furmanki wy-
pierane są przez samochody. Ścigają 
się też ludzie piesi, zwłaszcza kobiety 
niosące do domu święcone. Ważne jest 
by przestrzegać zakazu oglądania się 
za siebie. Uważano, że kto najprędzej 
przekroczy próg domu, ten najwcze-
śniej skończy żniwa.

Dobry klimat dla 
przedsiębiorczości

Wywiad z Wójtem Gminy Tarnów 
Opolski – Krzysztofem Mutzem.

Kultura

Sprawdź co się wydarzyło i co 
nadchodzi w sprawach kulturalnych 
w Gminie Tarnów Opolski.

Sport

Wydarzenia sportowe bieżące 
i nadchodzące. Kibicju i trenuj razem 
z naszymi sportowcami!

Krzysztof Mutz
Wójt Gminy

Rudolf Urban
Przewodniczący Rady Gminy



Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów oraz zmiany tytułów. Projekty graficzne reklam i ogło-
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Prostujemy – przepraszamy
 Nasza reporterka tak się rozbawiła podczas „combrowania”, że w tekście „ Skromna panna…” zdarzyło się jej nieco po-

mieszać fakty. Toteż bijąc się w piersi wyjaśnia:
 Gminny Ośrodek Kultury zorganizował babski comber po raz pierwszy! I to nie sam, ale przy wydatnej pomocy grona 

osób, wśród których szczególnie odznaczyli się dwaj sołtysi: Tarnowa Opolskiego – Jan Czech i Kosorowic – Szymon Dyga. 
Natomiast wcześniej, także przy zaangażowaniu sołtysa, druhów z OSP oraz radnego organizowano uroczystości z okazji 
Dnia Kobiet (o tegorocznym piszemy obok). Za przekłamania i pominięcie zasług przepraszam zainteresowanych!

 Redaktor
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Sprawdź datę ważności 
swojego dowodu 

osobistego
Informujemy, że dowody osobi-

ste posiadają datę ważności. Osobom 
pełnoletnim dowody wydawane są na 
okres 10 lat, niepełnoletnim na 5 lat, 
natomiast osobom, które ukończy 65 
lat - bezterminowo. Wiele osób nie po-
siada ważnego dokumentu tożsamości. 
Prosimy o sprawdzenie w dowodach 
osobistych dat ważności i ewentualną 
wymianę dokumentu.

Bezpłatne 
porady prawne

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców Gmi-
ny Tarnów Opolski do skorzystania 
z bezpłatnych porad prawnych. Porady 
są udzielane w urzędzie, w każdy wto-
rek w godzinach od 12.30 do 15. W celu 
umówienia się na konsultację prosimy 
o  kontakt telefoniczny pod numerem 
77 46 40 853. Pomoc prawna udzielana 
jest w każdym temacie.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia 
powstania szkody łowieckiej wyrządzonej 

przez zwierzęta łowne
Właściciel lub posiadacz gruntu jest zobowiązany, w  ciągu trzech dni od 

stwierdzenia powstania szkody, dokonać zgłoszenia do osoby uprawnionej przez 
dzierżawcę, bądź zarządcę obwodu łowickiego, którym najczęściej jest koło ło-
wieckie. Na siedem dni przed zamierzonym sprzętem uszkodzonej uprawy, na-
leży powiadomić o  tym fakcie dzierżawę bądź zarządcę obwodu łowieckiego 
w  celu oszacowania szkody i  sporządzenia protokołu. Odszkodowanie wypła-
cane jest w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu szacowania szkody. 
Ewentualne pytania prosimy kierować do pana Sebastiana Szlachty, Izba Rolni-
cza w Opolu, tel.: 77 45 72 326, tel. kom.: 602 398 896

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
Stowarzyszenie Nasze Przywory z siedzibą w Przyworach przy ul. Wiej-

skiej  83, na podstawie decyzji nr OR.5311.1.2014, wydanej przez Wójta Gminy 
Tarnów Opolski dnia 10.01.2014 roku, informuje, że w wyniku przeprowadzonej 
zbiórki publicznej trwającej w dniu 11 stycznia 204 roku, zebrano środki pieniężne 
w kwocie 956,85 zł (słownie dziewięćset pięćdziesiąt sześć zł 85/100 gr.). Całkowity 
dochód ze zbiórki publicznej zostanie przeznaczony na działalność w zakresie ini-
cjowania i koordynowania przedsięwzięć podejmowanych w interesie mieszkań-
ców wsi. Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.

Zarząd Stowarzyszenia Nasze Przywory

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich in-

formuje, że na podstawie decyzji OR.5311.2.2014, wydanej przez Wójta Gminy 
Tarnów Opolski dnia 15.01.2014 r., została przeprowadzona zbiórka publiczna 
w dniach 18/19 stycznia 2014. Sprzedano wszystkie cegiełki wartościowe w ilości 
150 sztuk. Dochód ze zbiórki wyniósł 3.558,86zł i zostanie przeznaczony na po-
trzeby edukacyjne dzieci w szkole oraz wyjazdy dzieci na wycieczki upowszech-
niające kulturę i sztukę.

 Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej 
z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Opolskich

Informacja
W  związku z  rezygnacją pana 

Wernera Piontka z  funkcji sołtysa 
wsi Walidrogi, Urząd Gminy Tarnów 
Opolski uprzejmie informuje, iż opła-
ty za wywóz śmieci należy uiszczać 
w  kasie urzędu gminy lub dokony-
wać przelewem na konto bankowe: 
Bank Spółdzielczy w  Krapkowicach 
Oddz. w Tarnowie Opolskim, nr konta 
50 8884 0004 2003 0032 4555 0018.
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nr 1/2014 Wójt mówi

Wiosenna aura sprzyja rozpoczęciu pełną parą 
gminnych inwestycji zaplanowanych na naj-

bliższy rok. Wójt podjął też działania aby lokalni 
przedsiębiorcy poczuli lepszy klimat – do prowadze-
nia interesów.

Redaktor: Panie Wójcie, za oknem wiosna w  pełnym 
rozkwicie, a co się z tym wiąże - dobre warunki do prac 
inwestycyjnych. Na jakim etapie jest Gmina z  pracami 
zaplanowanymi na ten rok?
Krzysztof Mutz: Mogę z radością powiedzieć, że trzyma-
my rękę na pulsie. Ze spraw, które najbardziej interesują 
naszych mieszkańców, czyli – oświetlenie uliczna i  dro-
gi –mogę poinformować, iż tzw. „dowieszanie” punktów 
oświetleniowych zaplanowane jest na początek maja, nato-
miast projekty na nowe punkty świetlne są w trakcie reali-
zacji. Myślę, że projektowanie skończy się najdalej za mie-
siąc, a potem przejdziemy do działań w terenie. Rzecz ma 
się podobnie w przypadku dróg gminnych – na ukończe-
niu są prace projektowe i prawdopodobnie w połowie maja 
ogłosimy przetargi – osobne na drogi pod asfalt i osobne 
na drogi pod kostkę. Kiedy tylko PKP ukończy przebudo-
wę torów kolejowych, ruszymy też z pracami przy budynku 
Urzędu Gminy – nasadzone zostaną rośliny ozdobne, będą 
ławeczki i  stoliki do gier planszowych, kosze na śmieci 
i stojaki na rowery. Powstanie też kącik zabaw dla dzieci. 
Planujemy również uruchomienie infokiosku na budyn-
ku urzędowym, gdzie mieszkańcy i  podróżni będą mogli 
sprawdzić rozkład jazdy PKP i autobusów, przejrzeć infor-
mator gminny a  dzieci będą mogły poukładać wirtualne 
puzzle. W tej chwili trwa też remont budynku PKP przy ul. 
Dworcowej w Tarnowie Opolskim. Obiekt remontują w ra-
mach projektu unijnego, w stu procentach finansowanego 
przez Unię Europejską, przyszli spółdzielcy ze spółdziel-
ni remontowo – budowlanej. Znajdą tam pomieszczenia 
dla swojej działalności a w pozostałej części będzie m.in. 
posterunek dzielnicowych, punkt informacji turystycznej 
i miejsce z automatem do kawy, gdzie podróżni będą mogli 
poczekać na pociąg.

Red.: Panie Wójcie, jakiś czas temu skutecznie udało się 
Panu pozyskać inwestora w  postaci firmy MMSystemy. 
Na jakim etapie jest rozwój tego przedsiębiorstwa – które 
w przyszłości ma być dużym lokalnym pracodawcą?
K. M.: W zeszłym tygodniu odbyłem spotkanie z Panem 
Prezesem Rolandem Krause i dowiedziałem się, że budo-
wa fabryki ma zakończyć się we wrześniu. Wtedy ruszą 
zatrudnienia. Zorganizowaliśmy również spotkanie z do-
stawcą gazu z Zabrza i udało się wynegocjować powstanie 
stacji redukcyjnej w pobliżu fabryki, co pozwoli doprowa-
dzić do tego terenu gaz. Chciałbym jednak dodać, że to 
nie jedyna „nowalijka” w  temacie przedsiębiorczości, bo 
24 kwietnia po raz kolejny spotykam się z  największymi 
przedsiębiorcami z terenu naszej gminy w ramach Forum 
współpracy władz gminy z przedsiębiorcami. Spotkania te 
odbywają się od ponad roku i obecnie przedsiębiorcy roz-

ważają decyzję o zawiązaniu stowarzyszenia, które działa-
łoby nie tylko na rzecz rozwoju lokalnego biznesu ale rów-
nież na rzecz lokalnej społeczności. Ja ze swej strony do-
kładam wielu starań aby tworzyć dobry klimat dla biznesu 
na naszym terenie, aby współpracować z przedsiębiorcami, 
bo to oni napędzają miejscową gospodarkę – płacą podatki 
i dają ludziom zatrudnienie.

Red. Jakie są Pana koncepcje na najbliższy czas aby po-
prawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców?
K. M.: W temacie bezpieczeństwa spotkałem się niedawno 
z Komendantem Miejskim Policji w Opolu w sprawie pod-
pisania porozumienia o  tzw. patrolach ponadnormatyw-
nych w  Gminie Tarnów Opolski. Radni zgodzili się prze-
znaczyć na ten cel dodatkowe środki i w efekcie zaplanowa-
nych zostało kilkadziesiąt dodatkowych patroli – zarówno 
wozem oznakowanym jak i nieoznakowanym.

Rozwijając temat bezpieczeństwa i komfortu mieszkań-
ców, chciałbym poruszyć jeden ważny aspekt. Otóż w ostat-
nim czasie wpływa do urzędu wiele wniosków o  wycinkę 
drzew. Z reguły rozpatrywane są pozytywnie jako zasadne. 
Chciałbym jednak zaapelować do mieszkańców, którzy wy-
cinają drzewa na mocy tych decyzji aby pamiętali o nowych 
nasadzeniach, do których są zobowiązani. W  najbliższym 
czasie odbędą się kontrole, które zweryfikują czy w miejsce 
wyciętych drzew nasadzone zostały nowe.

Tematem, którym chciałbym się też zając w najbliższym 
czasie jest bezpłatny internet dla mieszkańców, przynajmniej 
w  podstawowym zakresie, tj. odbieranie maili, śledzenie 
bieżących wiadomości. Rozwiązaniem są tu tzw. „hotspo-
ty”, czyli otwarte punkt dostępu, umożliwiające połączenie 
z  Internetem, najczęściej za pomocą sieci bezprzewodowej, 
opartej na standardzie Wi-Fi. Planuję zawieszenie takich 
urządzeń w centralnych punktach naszych sołectw tak, aby 
każdy w razie potrzeby mógł bezpłatnie skorzystać z połą-
czenia internetowego.

Red.: To miałby być taki prezent „od zajączka”?
K. M.: Coś w  tym rodzaju, tylko nieco po Wielkanocy. 
Jeżeli jednak jesteśmy już w  temacie świąt, to wszystkim 
naszym mieszkańcom i ich gościom chciałbym życzyć wie-
le szczęścia, radości, spokoju i  zdrowia na ten szczególny 
świąteczny czas.

Dobry klimat dla przedsiębiorczości
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Co robić przed, w czasie i po wystąpieniu wichury
WICHURY to wiatry wiejące z  prędkością powyżej 

75 km/h. W Polsce występują coraz częściej. Mogą powodo-
wać uszkodzenie budynków, łamać i wyrywać drzewa z ko-
rzeniami oraz paraliżować transport. Występują powodo-
wane najczęściej szybko przemieszczającymi się aktywnymi 
niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie wio-
sennym i jesiennym.

HURAGANY to wiatry wiejące z  prędkością powyżej 
120 km/h. Powodują rozległe spustoszenia w strefie swojego 
oddziaływania.

PRZED NADEJŚCIEM WICHURY:
 � słuchaj prognozy pogody oraz komunikatów podawa-
nych przez rozgłośnie radiowe i telewizyjne,

 � sprawdź, czy poszycie na dachu jest solidnie 
przymocowane,

 � gruntownie oceń stan okien - jeżeli uznasz to za koniecz-
ne, zabezpiecz je odpowiednio,

 � uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić 
szkód w przypadku porwania ich przez wiatr,

 � pozamykaj zwierzęta oraz odpowiednio zabezpiecz po-
mieszczenia, w których się znajdują,

 � upewnij się, czy twoje radio i latarka działają jak należy; 
miej zapas naładowanych baterii,

 � sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy, zaopatrz się 
w niezbędne materiały i leki,

 � zaopatrz się w  paliwo do samochodu – może być 
potrzebny,

 � upewnij się, czy Twoi najbliżsi sąsiedzi zdają sobie sprawę 
z powagi sytuacji.

W CZASIE SILNYCH WIATRÓW:
 � zachowaj spokój
 � nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie 
konieczne,

 � jeśli znajdziesz się z dala od domu, pozostań tam, gdzie 
jesteś, dopóki wichura nie przejdzie,

 � nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, plansza-
mi reklamowymi i drzewami,

 � nie spaceruj też pod balkonami - spadające doniczki, 
kwietniki lub szyby okienne mogę Cię dotkliwie poranić,

 � wyłącz główny wyłącznik prądu - ograniczy to możli-
wość powstania pożaru,

 � schowaj się w środkowych i najniższych partiach budyn-
ku, z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi,

 � słuchaj komunikatów radiowych i  telewizyjnych oraz 
przestrzegaj w  nich przekazywanych zasad zachowania 
się,

 � jeśli służby ratownicze zalecą ewakuację:
 � wyrusz tak szybko, jak to tylko możliwe,
 � opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną, 
główny zawór wody i gazu oraz zabezpiecz dom,

 � zawiadom kogoś poza zasięgiem wichury, dokąd się 
ewakuujesz,

 � zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż oraz 
ciepłą odzież.

PO PRZEJŚCIU SILNYCH WIATRÓW:
 � zorganizuj pomoc, w tym medyczną, dla poszkodowanych,
 � uprzątnij zniszczony sprzęt i  dokonaj niezbędnych na-
praw w swoim domu,

 � nie próbuj usuwać zwalonych drzew, które upadły na li-
nie energetyczne, nie dotykaj zerwanych przewodów,

 � jeśli jesteś ubezpieczony wykonaj zdjęcia zniszczeń, za-
równo domu, jak i jego wyposażenia,

 � sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową 
i ściekową) w zniszczonym domu,

 � zgłoś się w swoim miejscu pracy - możesz być potrzebny.

O  wszystkich zdarzeniach mających istotne znaczenie 
dla bezpieczeństwa ludzi informuj służby dyżurne:

 5 Straż Pożarną: tel.: 998 lub 112 albo

 5 Policję: tel.: 997 lub 112 albo

 5 Pogotowie Energetyczne: tel.: 993

 5 Pogotowie Gazowe: tel.: 992

 5 Straż Miejską: tel.: 986

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Urząd Gminy Tarnów Opolski 

Janusz Borowiak 
tel.: 77 46 40 853

Sprzedam mieszkanie - kawalerkę 
w Tarnowie Opolskim

Kontakt telefoniczny: 501 525 919

Firma Remontowo-Budowlana
przyjmie do pracy w zawodach:

 3MURARZ
 3DEKARZ

Oferujemy stabilne zatrudnienie 
i atrakcyjne zarobki

Kontakt:
tel.: 668 018 444
lub 697 714 947
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Zdolnych uczniów nie brakuje
Dla rodziców są dumą, dla szkoły perłami, tylko dla za-

zdrosnych – kujonami. Mowa o uczniach Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w  Tarnowie Opol-
skim, którzy zajęli czołowe miejsca w  konkursach przed-
miotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty 
w Opolu. Nasi uczniowie wzięli udział we wszystkich pięciu 
konkursach, rywalizując z reprezentantami szkół podstawo-
wych naszej gminy. Do etapu wojewódzkiego konkursów za-
kwalifikowali się ci uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 
80 % poprawnych odpowiedzi. I tak: Gminę Tarnów Opol-
ski reprezentowali - w  finale konkursu języka angielskiego 
– Maria Kołodziej, w konkursie historycznym – Wiktoria 
Ful i  w  konkursie języka niemieckiego – Szymon Kowol 
oraz Julia Krupop. Warto też nadmienić, iż Szymon Kowol 
uzyskał zaszczytny tytuł laureata.

Sukces ten możliwy był dzięki wytężonej pracy oraz du-
żego zaangażowania uczniów i nauczycieli: Zuzanny Sładek 
–Pietrek, Małgorzaty Klich–Kwiatkowskiej i Anny Gonsior.

Wszystkim młodym zwycięzcom gratulujemy i  mocno 
trzymamy kciuki za ich kolejne edukacyjne sukcesy.

Lider WDN
PSP w Tarnowie Op.

mgr Anna Gonsior

„Sport to fraszka?”
Uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikoła-

ja Kopernika w Tarnowie Opolskim – Natalia Wieczorek, 
zajęła I  miejsce w  Wojewódzkim Konkursie Literackim 
„Sport to fraszka?”, organizowanym w ramach „VII Dnia 
Nauki i Kultury”. Gratulujemy Natalii i nauczycielce języka 
polskiego - pani Urszuli Hueniger, która przygotowała ją do 
konkursu.

PSP Tarnów Opolski

Fascynujący Świat Nauki 
i Technologii i Nauki

17 marca 2014 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Nakle, w ramach projektu, ,Fascynujący Świat Na-
uki i Technologii i Nauki”, uczestniczyli w zajęciach w stad-
ninie koni, ,Lawada” w Zakrzowie. Uczniowie mieli okazję 
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o koniach, zawodach 
jeździeckich czy o  wymaganiach dla dżokejów-amatorów. 

Zobaczyli także, jak siodła się konie i jak są one przygotowy-
wane do startów w zawodach. Spotkanie zostało uwieńczone 
konkursem wiedzy o koniach i jeździectwie, podczas którego 
nasi uczniowie wykazali się szeroką wiedzą i zdobyli ciekawe 
nagrody.

 Iwona Nawracaj

Symboliczne żółte krokusy
Uczniowie i  nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawo-

wej w Nakle biorą udział w międzynarodowym projekcie, 
,Akcja KROKUS”, który jest realizowany przez Żydowskie 
Muzeum Galicja wraz z Irlandzkim Towarzystwem Eduka-
cji o Holokauście. W ramach projektu szkoły otrzymują ce-
bulki żółtych krokusów – zasadzone przez uczniów jesienią, 
zakwitają z  końcem zimy. Kwiaty sadzone przez uczniów 
mają przede wszystkim przypominać półtora miliona 
żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowo-
ści zamordowanych w czasie Zagłady. Ich kwitnienie może 
mieć również inny, symboliczny wymiar –  krokusy, które 
przetrwały w  ziemi zimę, rozkwitają jako jedne z  pierw-
szych kwiatów, przynosząc nadzieję nadchodzącej wiosny. 
Projekt Krokus pozwala na zapoznanie uczniów z tematyką 
zagłady, a także na rozbudzenie w nich świadomości niebez-
pieczeństw wiążących się z  dyskryminacją, uprzedzeniami 
i  nietolerancją. Koordynatorem projektu w  PSP Nakło jest 
pani Iwona Nawracaj.

Iwona Nawraca

Dzień 
Przywracania Czynności Serca
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle, wraz 

z nauczycielami oraz rodzicami włączyli się w akcję Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, mającej na celu ustanowie-
nie rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej. W ten 
sposób zjednoczyliśmy się nie tylko z młodzieżą polską i eu-
ropejską, ale także z członkami Parlamentu Europejskiego, 
którzy w  tym samym czasie uczyli się udzielania pierwszej 
pomocy.

 Fot.: PSP Nakło   

 Fot.: PSP Nakło   
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W  ciągu 30 minut wszyscy uczniowie wykonywali re-
suscytację krążeniowo–oddechową na pięciu fantomach 
otrzymanych z fundacji WOŚP, w ramach realizacji Progra-
mu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

Celem inicjatywy jest nauczenie społeczeństwa, udzie-
lania pierwszej pomocy osobie, u  której wystąpiło nagłe 
i niespodziewane NZK, czyli Nagłe Zatrzymanie Krążenia. 
Wszyscy uczniowie naszej szkoły spisali się bardzo dzielnie. 
Nawet ci najmłodsi, sześcio- i siedmiolatkowie, wykazali się 
dużymi umiejętnościami, w zakresie wykonywania resuscy-
tacji krążeniowo – oddechowej, którą ćwiczyli na zajęciach 
pierwszej pomoc, prowadzonych przez panią Małgorzatę 
Mazur.

Efekty całej akcji zostaną przedstawione podczas 
Sympozjum Europejskiej Rady Resuscytacji „Qutcomes” 
w Krakowie.

PSP w Nakle

Spotkanie z siostrą Dolores
 W  Publicznej Szkole Podstawowej w  Nakle odbyło się 

misyjne spotkanie z  siostrą Dolores, ze Zgromadzenia Mi-
syjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego. W serdecznej at-
mosferze misjonarka podzieliła się z uczniami i nauczycie-
lami, swoimi doświadczeniami i przeżyciami, które zdobyła 
w  czasie dwudziestoletniej działalności misyjnej w  Afryce. 
W  niezwykle ujmujący sposób przybliżyła nam problemy 
afrykańskich dzieci. Opowieści siostry Dolores, wzbogacone 
licznymi zdjęciami, uwrażliwiły serca wielu zgromadzonych 
na ciężki los naszych braci i pobudziły do działania na rzecz 
najuboższych. Serdecznie dziękujemy siostrze Dolores.

 Małgorzata Mazur

Dzień otwarty w Publicznej Szkole Podstawowej im. M. Kopernika, 
realizującej program edukacji regionalnej „Moja mała ojczyzna”

Taki dzień to okazja, by obejrzeć szkołę i przekonać się, 
co ma do zaoferowania.

Szczególnie licznie przybyli rodzice przyszłych pierwszo-
klasistów wraz ze swoimi pociechami.

Zgromadzonych w  sali gimnastycznej gości powitała 
pani dyrektor Maria Konieczny i zaprosiła na prelekcję pani 
pedagog Ireny Wojtali na temat „Gotowości dziecka sześcio-
letniego do podjęcia nauki w  szkole”. Następnie wysłucha-
liśmy koncertu pieśni ludowych w wykonaniu zespołu mu-
zycznego pani Małgorzaty Tatiny. Ogromną radość sprawił 
wszystkim występ pracowników szkoły, którzy przygotowali 
śląską wersję bajki „Królewna Śnieżka”. Występujący spi-
sali się na medal, a to wszystko za sprawą siostry Dalmacji. 
Dzieci ze szkoły filialnej w  Kosorowicach (pięknie ubrane 
w śląskie stroje ludowe) zatańczyły „Trojaka”. Po tak licznych 
i  różnorodnych doznaniach duchowych, pani dyrektor za-

prosiła rodziców, by pod opieką starszych uczniów, obejrzeli 
szkołę, bo jest się czym pochwalić… Prezentowano wyposa-
żenie szkoły: gry dydaktyczne oraz multimedia.

Było też coś dla ciała. Panie kucharki przygotowały żu-
rek i  domowy smalec (pycha!) z  kiszonym ogórkiem. Za-
interesowani historią naszej miejscowości mogli obejrzeć 
wystawę „Tarnów Opolski dawniej, a dziś”, zorganizowaną 
w izbie tradycji naszej szkoły. Dla miłośników zajęć manu-
alnych zorganizowano warsztaty plastyczne – wykonanie 
wiosennych stroików. Cieszyły się one ogromnym zaintere-
sowaniem, a odbyły się pod kierunkiem naszego szkolnego 
fachowca od florystyki – pani Anny Wocław. W małej szko-
le dzieci, pod opieka rodziców i pań: Gizeli Sziroky i Rena-
ty Granowskiej, zajmowały się kolorowaniem, wycinaniem 
i  wyklejaniem strojów ludowych Dolnego Śląska. Uwagę 
odwiedzających szkołę zwracały wiosenne dekoracje. Śląskie 

wycinanki (misterne i  kolorowe), któ-
rymi przyozdobiono korytarz, liczne 
kwiaty w  kolorowych puszkach – do-
nicach i  wiszące na niskich płotkach, 
dawały wyobrażenie śląskiego obejścia 
– naszej małej ojczyzny.

Sądząc po zadowolonych minach 
rodziców odniosło się wrażenie, że 
z chęcią powierzą nam swoje dzieci.

Gizela Sziroky
„Moja mała ojczyzna”

 Fot.: PSP Nakło  

 Fot.: PSP Tarnów Op.   Fot.: PSP Tarnów Op.  

 Fot.: PSP Nakło   
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Do dziś praktykowany jest zwyczaj polewania dziewcząt 
wodą w lany poniedziałek. Dawniej praktyki te nawiązywa-
ły do świąt agralnych, ludzie przypisywali tym praktykom 
głębszy, nawet magiczny sens. Szczególnie na Śląsku Cie-
szyńskim rozszerzył się przesąd, iż każda dziewczyna na wy-
daniu, która została polana wodą lub zanurzona w strumie-
niu – w ciągu roku wyjdzie za mąż i/lub będzie zdrowa jak 
ryba przez cały rok. Za polanie wodą dziewczęta częstowały 
chłopca szołdrą (wędzone mięso zapiekane w białym cieście) 
– gdyby tego nie uczyniły, byłyby niewierne w małżeństwie.

Obecnie zwyczaj ten przetrwał w bardziej ucywilizowa-
nej formie. Polanie wodą uważane jest powszechnie przez 
dziewczynę za wyróżnienie i przejaw sympatii. W momencie 
gdy dynguśnicy pomijali dom, w  którym mieszkała panna 
uznawane to było za dyshonor. Dyngus to swoista ocena mo-
ralna ludzi. Za upokorzenie uważano fakt nieobdarowania 
polewającego kroszonką.

Kroszonka, która swoją historią sięga ponad tysiąca lat, 
pełniła nieraz ważną rolę w  nawiązywaniu bliższych kon-
taktów. Oprócz wyskrobywania na nich często skompliko-
wanych wzorów roślinnych – głównie kwiatowych, często 
wierszyków i  sentencji z  konkretnym przekazem, również 
nawiązywano do symboliki kolorów. I  w  ten sposób kolor 
zielony przeznaczony był dla uczniów i młodych chłopców.

Czarną kroszonkę otrzymywał wójt, księża oraz męż-
czyźni szanowani i wysoko postawieni, fioletowe jajko prze-
znaczone było dla starszych kawalerów, zaś kroszonka żółta 
oznaczała odrzucenie kawalera.

Kroszonka czerwona była najoczywistszym przekazem 
dla kawalera – oznaczała, że panna ofiarująca to jajko jest 
w nim zakochana.

 Są też zwyczaje wielkanocne, które nawiązują do jajka 
– symbolu życia ale w sposób „magiczny”. Wierzono, że roz-
rzucenie skorupek jaj (poświęconych i  zjedzonych podczas 
śniadania wielkanocnego), pod drzewami w sadzie miało za-
pewnić urodzaj owoców. Jajkami ze święconki gospodarze 
karmili zwierzęta w oborze, żeby dobrze się chowały.

Czemu taką wagę przywiązywano do święcenia potraw 
i co w tym koszyczku musi się znaleźć? Obowiązkowo pod-
stawowe ale charakterystyczne dla tego okresu potrawy to: 
chleb, wędliny, jaja (kroszonki), chrzan, pieprz, sól, masło 
oraz ser. Każda rodzina zaś do tego dodawała jeszcze to, co 
uznawała za stosowne. Święcono aby tego nie zabrakło w cią-
gu roku, dlatego bywało, że z jednego domu święcone niosły 
do Kościoła dwie osoby, bo jednej było za ciężko.

Znanych jest mnóstwo praktyk stosowanych, by zapew-
nić sobie pomyślność na cały rok. Podczas zajęć wielkanoc-
nych prowadzonych w  placówkach, poruszałam również 
zwyczaje nawiązujące do ognia i wody, o symbolice, jakie ze 
sobą niosły w czasie Świąt Wielkiej Nocy – czasu w którym 
przyroda budzi się do życia. Śląsk ma bogatą kulturę, tra-
dycję i sztukę – cieszę się, że poprzez te warsztaty mogłam 
swoją wiedzę przekazać dalej, tak – by chociaż w formie cie-
kawostek zachować tożsamość regionu, w którym żyjemy.

Agnieszka Okos

Wielkanocne zwyczaje na Śląsku (c.d.)

 Fot.: A. Okos   



8

Gmina Tarnów Opolski

nr 1/2014Wydarzenia kulturalne

Panie świętowały

Rada Sołecka Tarnowa Opolskiego, na czele z  nieoce-
nionym sołtysem, (pełniącym jednocześnie funkcję Prezesa 
OSP) – Janem Czechem, tarnowscy strażacy oraz Ośrodek 
Kultury dorocznym zwyczajem zaprosili mieszkanki wsi (od 
lat 18 do 108) do budynku OSP na miłą uroczystość. 8 marca 
o godzinie 20.00 stawiło się ponad 50 (czyli tyle, ile pomie-
ściła sala) pięknych i uśmiechniętych pań. Przy wejściu każ-
da z bohaterek dnia otrzymała wraz z życzeniami wiosenne-
go tulipana i szklaneczkę „bąbelków” - by móc wznieść toast 
za swoje zdrowie.

Po odczekaniu zwyczajowego kwadransa, w imieniu wła-
snym i „brzydszej połowy mieszkańców Tarnowa” (to cytat 
z  przemówienia), pan Jan złożył na ręce obecnych najser-
deczniejsze życzenia dla wszystkich kobiet w sołectwie, mile 
przy tym wszystkie przedstawicielki płci pięknej komple-

mentując. Spełniono toast i pałeczkę przejął zespół „Logo”. 
Męska część zespołu wykazała się pomysłowością i  humo-
rem bawiąc obecne na uroczystości panie, nie tylko muzyką, 
ale i wielością dowcipów, konkursów, a nawet krótkim wido-
wiskiem kabaretowym nie pozbawionym podtekstów „mę-
sko–damskich” (wszak jesteśmy dorośli!). Było też wspólne 

Roztańczona sobota
 W sobotę 29 marca br. odbyła się w tarnowskim Ośrodku 

Kultury kolejna Estrada Taneczna w ramach Wojewódzkie-
go Przeglądu Zespołów Tanecznych Ozimek 2014. Doroczne 
eliminacje tym razem okazały się rekordowe. Do zmagań 
zgłosiło się 51 grup tanecznych, które przygotowały 58 cho-
reografii. Na scenę wyszło 712 tancerzy! To ogromne przed-
sięwzięcie logistyczne zostało przygotowane i  przeprowa-
dzone jedynie skromnymi środkami własnymi Ośrodka. Jest 
co podziwiać!

GOK

„Dzień Kobiet, Dzień Kobiet niech każdy się dowie, 
że dzisiaj święto Pań”

śpiewanie i spora dawka „aerobiku’ w raczej szybkim rytmie. 
Podziwiać należało doskonałą sprawność i zmysł równowagi 
pań, którym wysokie obcasy nie przeszkadzały w rytmicz-
nych podskokach, zwrotach i obrotach.

Świętujące panie odwiedził Wójt Gminy Krzysztof Mutz, 
by osobiście złożyć im życzenia, uhonorować wręczeniem 
kwiatka i uścisnąć wszystkie dłonie.

Podczas posiłku i w czasie całej uroczystości o wygody 
świętujących dbali młodzi druhowie z  OSP. Należy dodać, 
że Kwiaciarnia „Storczyk” - tak jak co roku - ufundowała nie 
tylko kwiaty „na wejście’, lecz także kupony rabatowe do wy-
korzystania przy najbliższym zakupie „pachnącego towaru”, 
a musujące wino dla spełnienia uroczystego toastu ofiarował 
sklep „Świat Alkoholi”.

Panie doskonale się bawiły, czuły doceniane i uhonoro-
wane. Za naszym pośrednictwem dziękują organizatorom 
i  wszystkim zaangażowanym w  imprezę. Obiecują, że jak 
wszystko dobrze pójdzie, za rok też będą tak świętować.

Podobne uroczystości zorganizowano także w  innych 
miejscowościach. W Kosorowicach świąteczną sobotą 8 mar-
ca Rada Sołecka wspólnie ze strażakami z OSP zorganizowa-
ła miły muzyczny podwieczorek. Koncertowo uświetnili go 
uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej. Z lżejszym reper-
tuarem wystąpił Andrzej Walecko.

W  Raszowej w  niedzielne popołudnie 9 marca Sołtys 
Wsi oraz miejscowe Koło TSKN zaprosili panie na spotkanie 
z  kabaretem. Rozrywki dostarczyli uzdolnieni satyrycznie 
mieszkańcy pobliskiej Krośnicy.

Przez dwa kolejne dni, w których odbywały się świątecz-
ne spotkania, Pan Wójt odwiedzał mieszkanki z życzeniami 
i kwiatami.

W  Przyworach postanowiono połączyć kobiece święto-
wanie z ostatnią sobotą karnawału. W zabawie 1 marca wzię-
ło udział 50 pań. GOK, pani sołtys i przedstawiciele męskiej 
połowy mieszkańców całość zorganizowali. Piotr Klama za-
jął się oprawą muzyczną. Panie wytańczyły się za wszystkie 
czasy. I nie musiały nucić (wzorem jednej z rodzimych woka-
listek) „tylko mnie poproś do tańca”.

Tak się bawią, tak się bawią ko - bie - ty!
 Irena Zielonka

Latający Instruktorzy znów w trasie
We wszystkich placówkach GOK-u między 19 marca a 9 

kwietnia odbywały się „Wielkanocne inspiracje z  jajkiem 
w tle”. Warsztaty szkoleniowo–praktyczne miały na celu za-
poznanie najmłodszych ze źródłami tradycji zdobienia jaj 
wielkanocnych oraz innych okołoświątecznych zwyczajów. 
Gawędy, prezentacje multimedialne, pokazy i wreszcie zaję-
cia praktyczne zaowocowały dziełami dziecięcych rąk. Plo-
nem warsztatów jest wystawa „Z czym kojarzą mi się Święta 
Wielkanocne” do obejrzenia w galerii GOK-u.

GOK

 Fot.: B. Mientus 

 Fot.: GOK  Fot.: GOK 
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22 lutego br. w  Wałbrzychu, w  siedzibie Regionalnego 
Centrum Promocji Gospodarczej, po raz piąty odbyły się, 
zawody robotów pod nazwą T-Bot, które otworzył konsul do 
spraw polityczno-ekonomicznych Stanów Zjednoczonych 
– Andrew Caruso. Do udziału w imprezie zgłosiło się prawie 
60 konstruktorów z całej Polski. Zawody połączono z wysta-
wą zdjęć z misji łazika Curiosity na Marsie.

W wydarzeniu tym udział wzięli także młodzi inżynie-
rowie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim 
w składzie: Skipur Mateusz, Mańka Jakub, Rajman Paweł, 

-u wspaniałej a pouczającej zabawy. Dyrekcja, instruktorzy 
i wszystkie dzieci serdecznie za to dziękują!

O  tym jak zdolne i  kreatywne mamy dzieci, może się 
przekonać każdy, kto odwiedził wystawę w siedzibie Ośrod-
ka lub zajrzał na facebookową stronę GOK-u. Tam też znaj-
dują się wykonane na koniec zajęć kolaże, na których każdy 
z  uczestników umieścił to, co go w  czasie ferii najbardziej 
ucieszyło, zachwyciło, co zapamiętał.

Należy dodać, że wszystkie chętne dzieci z gminy mogły 
pod opieką wybrać się do kina na film „Lego – Przygoda” 
oraz do Wrocławskiego Parku Wodnego.

W filiach podczas ferii zajęcia odbywały się 2 razy rano 
i 3 razy po południu. Tematyka zajęć dostosowana była do 
zainteresowań i  możliwości placówek. Należy wyróżnić tu 
filię w  Miedzianej, gdzie rodzice bardzo mocno zaangażo-
wali się w prowadzenie i uatrakcyjnienie feryjnych prac i za-

„Mali malarze” na zawodach T-Bot w Wałbrzychu
Olejnicki Fabian. Młodzież, pod opieką swoich nauczycieli, 
zaprezentowała swoje dotychczasowe osiągnięcia i  zdobytą 
wiedzę na temat robotyki, elektroniki i  mechaniki, przed 
tłumnie zgromadzoną publicznością.

Młodzi tarnowianie prezentowali skonstruowane przez 
siebie roboty pod nazwą „Mali malarze” – które powsta-
ły podczas warsztatów PAINT –BOT w  ramach programu 
Akademii Orange – konstrukcje zbudowane z  klocków 
LEGO MINDSTORMS oraz autonomicznego, mobilnego 
robota, biorąc tym samym udział w konkursie, w kategorii 
Minisumo oraz Freestyle. Chłopcy w wieku od 8 do 12 lat od 
dwóch lat uczestniczą w zajęciach robotyki organizowanych 
przez GOK w  Tarnowie Opolskim, które prowadzą absol-
wenci Politechniki Opolskiej – inż. Adrian Dobosz oraz inż. 
Grzegorz Kolbuch.

Nasi konstruktorzy wzbudzali wielkie zainteresowanie 
wśród publiczności, uczestników, jak i  samych organiza-
torów. Odpowiadali na pytania zadawane przez zwiedza-
jących, udzielali wywiadów do telewizji oraz opowiadali 
o  budowie swoich robotów i  ich zastosowaniu. Słuchacze 
byli pod ogromnym wrażeniem wiedzy, jaką reprezentowali. 
Nie ukrywając zdumienia robili wielkie oczy i  z niedowie-
rzaniem kręcili głowami, gdy młodzi inżynierowie omawiali 
budowę malującego robota, obsługiwali programator robo-
tów Lego oraz walczyli na ringu.

GOK

Ferie (nie całkiem) zimowe 
w Gminnym Ośrodku Kultury
W  Tarnowie Opolskim GOK zorganizował w  godzi-

nach rannych zajęcia dla dzieci w  młodszym wieku szkol-
nym. Prawie wiosenna aura sprzyjała codziennym spacerom 
i  wizytom na placu zabaw. Jeden dzień spędzono także na 
Hali Sportowej – tu ukłony dla kierownika Tomasza Regi 
i jego podwładnych, którzy zadbali o zapewnienie dzieciom 
sportowej rozrywki w bezpiecznych warunkach. Zabawy na 
świeżym powietrzu i  sport stanowiły jedynie przerywnik 
w zajęciach tematycznych. W tym roku wiele prac dzieci wy-
konywały w grupach, ucząc się współdziałania. Na początek 
– jako, że temat był aktualny – uczestnicy zajęć skierowali 
swoją fantazję w stronę… olimpiady. Powstały ciekawe ma-
kiety „Wioska Olimpijska Tarnów Opolski 2050”, wystawione 
następnie w holu Domu Kultury. Kolejne warsztaty poświę-
cono także „przyszłościowej” pracy – budowaniu robotów. 
Ale nie takiemu, jak na zajęciach z robotyki! Dzieci wykazały 
się niezwykła kreatywnością tworząc postacie cyborgów z … 
recyklingu. Zresztą, należy podkreślić, że we wszystkim, co 
tworzono podczas zajęć plastyczno – technicznych, używano 
wiele materiałów „ z drugiego obiegu”. Z pudełek po ciastecz-
kach powstały piękne, kolorowe „akwaria” z  egzotycznymi 
rybkami, z  resztek materiałowych, patyczków, wstążeczek 
i sznureczków - kukiełki i pacynki. Dziecięca fantazja i za-
miłowanie do tajemniczości znalazły ujście przy tworzeniu 
karnawałowych masek – śmiesznych lub niesamowitych, ale 
bez wyjątku ciekawych.

 Bardzo interesująca dla wszystkich okazała się cało-
dzienna wizyta w  OSP Tarnów Opolski. Prezes Jan Czech 
oraz druhny i druhowie: Sandra Lake, Karolina Zyła, Łukasz 
Chodura i Marcin Klama zadbali, by dzieciaki spędziły czas 
ciekawie i … smacznie! Demonstracje sprzętu, ciekawe opo-
wieści i wspólne ćwiczenia zakończone smakowitym poczę-
stunkiem – wszystko to dostarczyło podopiecznym GOK-

 Fot.: GOK 
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baw. Wielka w  tym zasługa prowadzącej zajęcia, która po-
trafi zgromadzić wokół siebie grono pasjonatów. Za naszym 
pośrednictwem pragnie ona podziękować wszystkim doro-
słym pomagającym w opiece nad dziećmi i organizacji zajęć, 
a szczególnie Agnieszce Orlik, która obecna była na zajęciach 
przez całe 2 tygodnie. Zorganizowano warsztaty kulinarne 
(mniam, mniam!), było wiele prac plastyczno-technicznych 

Teatr jak życie
 Ci, którzy lubią „zabawy śmieszne, a pożyteczne” mogli 

niedzielny wieczór 9 marca spędzić w sali widowiskowej tar-
nowskiego Ośrodka Kultury. Dwa zespoły teatralne – z Tar-
nowa i Łubnian - zaprosiły miłośników Melpomeny i Talii na 
„Wieczór teatralny z dużą dozą humoru”.

 Prowadzący oba zespoły Tomasz Stochnial, wraz z mło-
dymi artystami, na bazie klasyki (tej dawniejszej i  tej now-
szej), stworzył wspaniałe dwa przedstawienia. Zespół działa-
jący przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim 
przedstawił „Miłość, młodość i  inne głupoty”, zaś aktorzy 
tworzący grupę teatralną Łubniańskiego Ośrodka Działal-
ności Kulturalnej – „GOMBRO – TYP”.

 Ten swoisty „dwumecz” nie wyłonił zwycięzcy – młodzi 
adepci aktorstwa, wszyscy bez wyjątku, wykazali się talen-

z wykorzystaniem surowców wtórnych. Przewidując wielkie 
zainteresowanie warsztatami wielkanocnymi, których cały 
cykl zaplanowano na prawie półtora miesiąca, rozpoczęto 
już wówczas zdobienie jajek.

 Jak widać pracowano i bawiono się wspaniale!
 GOK

Niedźwiedzie wygoniły zimę
Chodzenie z  Niedźwiedziem, mimo, że jest tradycją li-

czącą wiele, wiele wieków, w  naszej gminie ma się dobrze. 
Strażnikami tej tradycji są przede wszystkim strażacy z OSP 
oraz Rady Sołeckie. To budujące, że grupy obrzędowe nie 
cierpią na „uwiąd starczy” i wielu młodych ludzi chętnie bie-
rze udział w corocznym przeganianiu zimy wraz ze wszyst-
kimi jej niedogodnościami i  wszelakim złem. Zasadnicze 
teksty są pieczołowicie przechowywane, co pewien czas 
odnawiane, a coroczny pakiet wszelkich niedźwiedzich nie-
godziwości aktualizowany dowcipnie, czasem pikantnie, ale 
zawsze trafnie.

Najwcześniej, 15 lutego, swojego Bera na wieś wypro-
wadzili strażacy z  OSP Tarnów Opolski. Wygonili wszyst-
kie zimowe smutki, obtańcowali gospodynie, wszędzie ich 
odpowiednio przyjmowano. W tę samą sobotę Niedźwiedź 
odwiedził gospodarstwa w Miedzianej. Tu Rada Sołecka zor-
ganizowała grupę obrzędową oraz wieczorną zabawę.

tem i  (ukłon w  stronę prowadzącego) dobrą techniką. Na-
leży przy tym dodać, że pracując z aktorami, reżyser w du-
żym stopniu wykorzystuje improwizację. Próby, mają formę 
otwartą, a obróbka tekstu prowadzona jest na bieżąco. Taki 
sposób prowadzenia aktora daje zaskakujące niekiedy rezul-
taty, sprzyjając z  jednej strony kreatywności współtworzą-
cych spektakl, z drugiej – czyniąc ich współodpowiedzialny-
mi za ostateczny rezultat przedstawienia.

 Podziwiamy, gratulujemy i  życzymy dalszych sukce-
sów. Przypominamy, że od 1975 roku na początku kwietnia 
w Opolu odbywają się Opolskie Konfrontacje Teatralne Kla-
syka Polska, które łączone są z obchodami Międzynarodo-
wego Dnia Teatru (27 marca). Opole i Opolszczyzna szczycą 
się bogatą tradycją teatralną, zaś noblesse oblige (szlachec-
two zobowiązuje).

GOK

W  kolejną karnawałową sobotę, 22 lutego, obrzędy od-
bywały się w większości sołectw – w Kosorowicach i Przy-
worach organizowali je strażacy, w Raszowej – Rada Sołec-
ka. Zaś w Nakle misia na postronku wodzili w piątek (21). 
Zakończenie imprezy i zabawa odbyły się w sobotę (22). Tu 
także organizowała je Rada Sołecka.

Na koniec, w sam Mięsopust, (jak nakazuje tradycja) wo-
dzono Niedźwiedzia w Kątach Opolskich. W tym roku LZS 
– tradycyjny od lat organizator – ustąpił przed potrzebami 
Parafialnego Zespołu „Caritas”, który poprowadził trady-
cyjny obrzęd. W  zabawie oczywiście wzięli udział wszyscy 
– bez względu na przynależność organizacyjną, poglądy itd. 
I wszyscy bawili się przednio.

W  ostatnim dniu karnawału, także uczniowie kla-
sy 2a wraz z  wychowawczynią p. Gizelą Sziroky „wodzili 
niedźwiedzia”.

Barwny korowód odwiedził Urząd Gminy, księdza Pro-
boszcz, zaprzyjaźnione placówki handlowe oraz domy ro-
dzinne. Drugoklasiści odwiedzili również przedszkolaków 
z  Tarnowa Opolskiego, gdzie przedstawili inscenizację pt. 
„Sąd nad niedźwiedziem”.

Niedźwiedzia ukarano „za całokształt”. Teraz czas na 
świąteczne porządki. Pogodnej wiosny!

Redakcja

 Fot.: Sołectwo Miedziana

 Fot.: PSP Tarnów Op. 
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Zebrania wiejskie już za nami

W  sołectwach Gminy Tarnów Opolski zakończyły się 
właśnie spotkania wiejskie. Na zebraniach poza mieszkań-
cami i  Radą Sołecką, spotkać można było przedstawicieli 
urzędu gminy na czele z Wójtem Krzysztofem Mutz, przed-
stawicieli policji, radnych gminy oraz radnych powiatowych 
Krzysztofa Wysdaka i  Krystiana Cichosa. Sołtysi poszcze-
gólnych miejscowości przedstawiali sprawozdania z  reali-
zacji zadań w roku 2013 oraz planów i przedsięwzięć, które 
maja być podjęte w roku bieżącym. Wójt Gminy przedstawiał 
zebranym mieszkańcom najważniejsze dane dotyczące wy-
konanych inwestycji na terenie naszej gminy. Wójt zapewnił 
również mieszkańców, że przedsięwzięcia gminne, w miarę 
możliwości finansowych, nadal będą kontynuowane, a front 
robót już jest przygotowywany. W ramach dyskusji ze strony 
mieszkańców padało wiele pytań, na które Wójt oraz pra-
cownicy urzędu udzielali odpowiedzi. Kwestie nie rozstrzy-
gnięte zostały zanotowane i na pewno zostaną rozpatrzone. 
Dzielnicowy z  KP  w  Ozimku ostrzegł mieszkańców przed 

oszustami i  różnej maści handlarzami-naciągaczami, gra-
sującymi po terenie naszej gminy. Poruszony został również 
temat dzikich wysypisk w lasach oraz na łąkach. Przypomi-
namy, że wysypywanie śmieci na poboczach dróg, terenach 
zielonych służących rekreacji, lasach, polach itp. jest karalne.

Sołectwa gminne rozdysponowały również przyznane 
im środki finansowe na różne cele, w zależności od swoich 
indywidualnych potrzeb. Z pewnością kwoty te nie są na tyle 
duże, by mogły rozwiązać wszystkie problemy wsi, ale stano-
wią szansę rozwoju dla każdej z nich.

Podsumowując, nie da się oprzeć wrażeniu, że na froncie 
walki o lepszą przyszłość i komfort życia przyszłych pokoleń, 
sołectwa odnoszą duże sukcesy, polepszając przy tym wize-
runek całej gminy. Miejscowości z roku na rok stają się coraz 
piękniejsze.

Za tak liczny udział w zebraniach oraz angażowanie się 
w rozwój naszej gminy wszystkim mieszkańcom dziękujemy!

Cykl zajęć manualnych

 Zarząd DFK Raszowa w m-cu marcu zorganizował zaję-
cia dla wszystkich, którzy pragnęli miło spędzić wolny czas 
oraz oderwać się od domowych obowiązków.

Jedną z ofert były warsztaty plecionkarskie, które polega-
ły na wyplataniu koszyków i przedmiotów użytku codzien-
nego z wikliny. Panie mogły również pobudzić wyobraźnię 
przy modelowaniu różnych ozdobnych form z siana. Najle-
piej wyszły zajączki różnej wielkości. Nie zabrakło też ku-
chennych rewolucji-ciast i pierników przygotowanych na 
kiermasz wielkanocny.

Barbara Mientus

Dzień Mężczyzn w Nakle

19 marca, zgodnie z kilkuletnią tradycją, do świętowa-
nia zostali zaproszeni mężczyźni, szczególnie Ci noszący 
imię Józef. Tak zwany „Józefek” rozpoczął się uroczystą 
mszą świętą pod przewodnictwem księdza proboszcza Józe-
fa Mrochenia. Następnie zgromadzeni mężczyźni wbili pale 
w ziemię na placu sołeckim, aby na końcu udać się do domu 
spotkań i tam uwieńczyć spotkanie w gronie ok. 40 męż-
czyzn gorącą kolacją oraz muzyką i śpiewami. Jak stwierdza 
organizator imprezy, radny sołecki Bernard Sonsala, z roku 
na rok przybywa coraz więcej mężczyzn. Tak trzymać!

Sołtys wsi Nakło

Wiosenne porządki w Nakle

Nadeszła wiosna, nadszedł więc czas na wiosenne po-
rządki. Grupa radnych sołeckich wraz z  miejscową mło-
dzieżą rozpoczęła wiosenne sprzątanie od przywrócenia 
w  pierwszej kolejności ładu na drogach gminnych oraz 
skwerach zieleni. Pomysł nie wziął się znikąd. Pomysłodaw-
ca przedsięwzięcia i lokalny działacz, Pan Adrian Sobel, ja-
dąc pewnego razu ul. Dzierżonia, zauważył znikający pod 
trawą krawężnik, a co za tym idzie - zwężającą się jezdnię. 
Jak stwierdza, nie trzeba nic szczególnego, aby zadbać o swo-
ją wieś. Żeby przywrócić jej ład i dawny wygląd, wystarczy 
czasami popatrzeć pod nogi. Rada sołecka jest chętna do 
wszelkiego rodzaju inicjatyw, które mają na celu poprawę 
wizerunku naszej wsi oraz które są w zasięgu naszych możli-
wości. Dlatego zachęcamy mieszkańców do kontaktu z radą 
sołecką i przedstawiania swoich propozycji w tym temacie.

Sołtys wsi Nakło

Klekotanie w Kosorowicach

Wielkopiątkową tradycją, praktykowaną od lat w Koso-
rowicach, jest moczenie stóp. Obrzęd ten jest nawiązaniem 
do Ostatniej Wieczerzy, kiedy to Pan Jezus obmywał swo-
im uczniom nogi. Starsi pokoleniem twierdzą zaś, że kto w 
ten dzień zamoczy stopy, uchroni się od choroby. Wczesnym 
rankiem ministranci razem z ks. proboszczem jadą nad „ko-
sorowickie stawy” i wchodzą po kostki do wody. Następnie 
udają się do kościoła na poranną drogę krzyżową. Po na-
bożeństwie ministranci z kołatkami, zwanymi klekotkami, 
przechodzą przez ulice wsi i odwiedzają domy. Klekotanie 
wg. przesądów ma odgonić złe duchy. Po rezurekcji kołatki 
zostają zastąpione dzwonami.

Ferie w Miedzianej

Koniec lutego to czas, w którym dzieci miały ferie. W 
świetlicy wiejskiej w Miedzianej odbywały się pod hasłem 
„Twórczo, zdrowo, kolorowo”. Codziennie przez dwa tygo-
dnie odbywały się tam zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym. Starsi mieli do dyspozycji bilard, tenis sto-
łowy, piłkarzyki, gry planszowe. Podczas zajęć odbywały 
się warsztaty kulinarne, na których dzieci, pod okiem pani 
Katarzyny Dyg,a piekły pyszne ciastka oraz słodkie naleśni-
ki, dzieci robiły pacynki, skarbonki z plastikowych butelek, 
kwiaty ze starych płyt CD, obrazy z szmatek i guzików oraz 
wiele innych ciekawych rzeczy. Zajęcia w czasie ferii cieszyły 
się dużym zainteresowaniem.

Sołtys wsi Miedziana

Porządkowanie placu w Kątach Opolskich

W Kątach Opolskich planuje się uporządkowanie placu 
w centrum miejscowości, za przystankiem PKS. Obecnie jest 
tam nierówny teren, który po deszczu zamienia się w ogrom-
ną kałużę. Wkrótce powstanie w tym miejscu wykostkowa-
ny teren z elementami zieleni. Sołectwo planuje również wy-
remontować plac zabaw oraz zakupić nowe urządzenia, któ-
re sprawią radość najmłodszym. Dotychczasowe drewniane 
elementy zostaną odrestaurowane i odmalowane. Będzie to 
pierwszy etap remontu placu zabaw, w przyszłym roku pla-
nowane jest doposażenie go w elementy siłowni na wolnym 
powietrzu.

Sołtys wsi Kąty Opolskie
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Podejmując ważne społeczne zadania, stowarzyszenia przy-
czyniają się do rozwoju demokracji i kształtowania postaw 
obywatelskich. Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, a 
także wspieranie i konsultowanie przedsięwzięć władz Gmi-
ny, organizacje w istotny sposób wzbogacają możliwość dzia-
łania na rzecz mieszkańców. Poniżej przedstawiamy Stowa-
rzyszenie Społeczno – Kulturalne Rozwoju wsi Kąty Opolskie, 
działające na terenie naszej gminy, a także bieżące informa-
cje na temat przedsięwzięć, realizowanych przez pozostałe 
Stowarzyszenia.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne  
Rozwoju wsi Kąty Opolskie

Powstało 11 września 2003 roku z  inicjatywy osób, 
które pragnęły rozwoju wsi Kąty Opolski. Obecnie Sto-
warzyszenie tworzy 27 członków. Od samego początku 
działa na rzecz wspólnoty i  społeczności lokalnej, a  także 
prowadzi działalność, wspomagającą rozwój gospodar-
czy wsi. Jego członkowie pragną zachować tradycje i  oby-
czaje, które są przekazywane z  pokolenia na pokolenie. 
 W  latach 2000-2003 własnymi siłami oraz przy pomocy 
sponsorów, zbudowali „namiot biesiadny”, który obecnie 
udostępniany jest na imprezy kulturalne, organizowane 
w Kątach Opolskich, m.in. dożynki gminne czy festyny ro-
dzinne. Stowarzyszenie wypożycza namiot również odpłat-
nie na zewnątrz, a dochody z wynajmu są kumulowane na 
koncie bankowym.

Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia udało się pozy-
skać również unijne dofinansowanie i utworzyć boisko wie-
lofunkcyjne w Kątach Opolskich. Plac do gry w tenisa ziem-
nego, boisko do siatkówki i koszykówki przyciąga nie tylko 
mieszkańców, ale również przejezdnych i gości. Obiekt służy 
również uczniom tutejszej podstawówki.

Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą z ty-
tułu wynajmu namiotu oraz jest organizacją pożytku pu-
blicznego. Pieniądze, które uzyskuje, przeznaczane są zgod-
nie ze statutem: na sport oraz wszelkiego rodzaju imprezy 
kulturalne.

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne  
Rozwoju wsi Kąty Opolskie

Kąty Opolskie, ul. Szeroka, 46-050 Tarnów Opolski
tel.: 77 464 34 47

Regon: 532413150 • NIP: 9910280018
KRS: 0000170231

Tenis stołowy

Stowarzyszenie Nasze Przywory co tydzień gości, w 
swojej siedzibie miłośników tenisa stołowego. W piątkowe 
wieczory, od godziny 19-tej przy stole do ping-ponga spo-
tykają się w zabytkowym budynku przyworskiego dworca 
PKP starsi i młodsi, chłopcy i dziewczyny, rodzice i dzieci. 
A grono chętnych do takiego spędzania wolnego czasu wciąż 
rośnie. Zapraszamy!

Stowarzyszenie Nasze Przywory

Muzyczny podwieczorek

 Dzięki, częściowemu dofinansowaniu przez Urząd 
Gminy Tarnów Opolski, napisanego przez Stowarzy-
szenie projektu, na realizację zadań publicznych z za-
kresu kultury, mogliśmy po raz kolejny, spotkać się na 
Muzycznym Podwieczorku. W Domu Kultury w Przy-
worach Stowarzyszenie miało przyjemność przedstawić 
mieszkańcom kilkoro, z licznej grupy, muzykujących 
dzieci, uczęszczających do szkoły podstawowej. Koncert 
poprowadzili : prezes stowarzyszenia Patrycja Bartylla i 
vice - prezes Zbigniew Jackowski. Najmłodsi zagrali na 
keyboardzie, skrzypcach, gitarze klasycznej oraz elek-
trycznej. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali 
podziękowania i karty upominkowe, pozwalające na za-
kup wydawnictw, związanych z ich zainteresowaniami. 
Specjalne podziękowania, otrzymali również rodzice, za 
przygotowanie muzyków do koncertu. W przygotowaniu 
oprawy wydarzenia : plakatu, podziękowań, sali jak zwy-
kle pomagali, nasi młodzi wolontariusze. Serdecznie im 
za to dziękujemy.

Stowarzyszenie Nasze Przywory

Stowarzyszenia w Gminie Tarnów Opolski

Spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych 
spędzonych w gronie najbliższych,

a także zdrowia oraz szczęścia
życzą:

zarząd, dyrekcja, nauczyciele
oraz uczniowie 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Stowarzyszenia

Pro Liberis Silesiae 
w Raszowej

 Fot.: „Nasze Przywory” 
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W Raszowej powstanie już po raz drugi 
dziecięce miasteczko:  

„Mini Miasto – Klein Raschau”

Od 7 do 11 lipca 2014 roku na terenie Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Ra-
szowej, Gmina Tarnów Opolski odbędzie się już po raz drugi 
wyjątkowe wydarzenie. Około 100 dzieci w wieku od 7 do 
11 lat będzie ponownie budowała własne miasteczko, w któ-
rym to będą wcielały się w wybrane zawody oraz poznawały 
struktury świata dorosłych, przy czym same będą kreowa-
ły swoje otoczenie według swoich potrzeb i zainteresowań. 
W ten sposób powstanie magiczny świat, w którym aktyw-
nie będą spędzały czas ucząc się poprzez zabawę.

Projekt ten będzie realizowany dwujęzycznie, uczest-
niczyć w nim będą prócz dzieci z Górnego Śląska, również 
uczniowie z  Niemiec. Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae 
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w  Raszowej zaprasza-
ją wszystkie dzieci oraz wolontariuszy do wzięcia udziału 

 Z początkiem marca, dla Formacji Tanecznej Hałas, 
działającej przy Stowarzyszeniu Kalejdoskop, rozpoczął się 
czas turniejów tanecznych, podczas których grupy zaprezen-
tować mogą swoją półroczną pracę na sali tanecznej. Zmaga-
nia konkursowe rozpoczęły się 8 marca na Ogólnopolskim 
Turnieju Tańca Freestyle Dance Nysa 2014. Wzięły w nim 

udział dwie grupy. Obie wróciły z sukcesami. Sukcesem za-
kończył się również wyjazd na Ogólnopolski Turniej Tań-
ca Nowoczesnego World Dance Sosnowiec 2014, w którym 
wzięły udział grupy Hałas Mini 1 oraz Hałas 2. Jednakże naj-

52 Zgrupowanie Szkoleniowe Karate Góra Św. Anny oraz egzaminy w Akademii

w tym projekcie, który w ubiegłym roku okazał się wielkim 
sukcesem i można było o nim usłyszeć nie tylko w mediach 
lokalnych, ale również w krajowych. Od uczestników, w wie-
ku od 7 do 11 lat, wymagana jest przynajmniej podstawowa 
znajomość języka niemieckiego oraz umiejętność czytania 
i pisania.

Koszt udziału w  projekcie wynosi 100 zł. Zapewniamy 
dzieciom udział w  ciekawych warsztatach, materiały do 
pracy, opiekę wychowawców, wyżywienie (obiad, deser, na-
poje), a co najważniejsze – ciekawy program. Chęć udziału 
w  „Mini Mieście”, czy to jako uczestnik lub wolontariusz, 
należy zgłosić do 15 maja 2014 r. przesyłając wypełniony for-
mularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie interne-
towej www.edukacja-raszowa.eu, na niżej podany adres:

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae
ul. Ozimska 55, Raszowa
46-050 Tarnów Opolski

lub drogą mailową na adres zsp.raszowa@onet.eu

Zapraszamy!

Trzy ZŁOTA i dwa SREBRA dla Formacji Tanecznej Hałas  
na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Nowej Rudzie

większe emocje towarzyszyły zespołowi podczas wyjazdu na 
Ogólnopolski Festiwal Tańca, który odbył się w niedzielę 30 
marca 2014 w Nowej Rudzie. Wszystkie nasze grupy stanęły 
na podium, zdobywając trzy złota i dwa srebra. Sukces cieszy 
tym bardziej, że w każdej z kategorii było po kilkanaście ze-
społów z różnych stron Polski. W turniejach tanecznych mo-
żemy brać udział, m.in. dzięki wsparciu finansowym Wójta 
Gminy Tarnów Opolski oraz Wójta Gminy Chrząstowice, za 
co serdecznie dziękujemy.

 W najbliższym czasie przed Stowarzyszeniem Kalejdo-
skop jeszcze kilka wielkich przedsięwzięć, m.in. udział For-
macji Tanecznej Hałas w kilku prestiżowych turniejach oraz 
modernizacja ścian bocznych sali, w której od września ze-
spół ma możliwość rozwijać swoje skrzydła. W tym miejscu 
serdecznie dziękujemy Zarządowi Zakładów Wapienniczych 
LHOIST S.A. oraz Wójtowi Gminy Tarnów Opolski Krzysz-
tofowi Mutzowi za udostepnienie nam sali. Bez Państwa po-
mocy ten sezon na pewno nie byłby aż tak udany.

 Ponadto chcielibyśmy jeszcze podziękować wszystkim 
rodzicom z Formacji Tanecznej Hałas za wszelką pomoc 
związaną z modernizacją sali, w szczególności zaś Barto-
szowi Wzorek z Walidróg, Grzegorzowi Pancerz z Tarnowa 
Opolskiego oraz Andrzejowi Patoła z Nakła. Bez was pano-
wie - byłoby zdecydowanie trudniej.

Danuta Kampa
Prezes Stowarzyszenia Kalejdoskop

W dniach 7-9 lutego br., na Górze Św. Anny zakończy-
ło się, trwające od piątku Zgrupowanie Szkoleniowe Karate, 
w którym wzięło udział przeszło 40 osób z naszego klubu. 
Organizatorem, jak zawsze była Akademia, a bezpośrednim 
wykonawcą i autorem planu treningowego, sensei Paweł Pa-
poń. Uczestnicy brali udział m.in. w porannym 5-kilome-
trowym biegu, turnieju piłkarzyków, zawodach sumo, wie-
czorach filmowych i wielu innych.... Najsympatyczniejszym 
uczestnikiem wybrano Waldemara Jałowego, najgrzeczniej-
szy był Alan Krawców.

Po przyjemnościach związanych ze zgrupowaniem, 
przyszedł czas na egzaminy, na wyższe stopnie kyu i junior 
kyu. Zarówno w Tarnowie Opolskim, jaki i Zdzieszowicach 
karatecy zmagali się z zadaniami, przygotowanymi przez 

sensei Paweł Papoń. Wszystkim tym, którzy otrzymali wy-
nik pozytywny gratulujemy!

Akademia Sztuk Walki

 Fot.: Stowarzyszenie Kalejdoskop 

 Fot.: Akademia Sztuk Walki 

http://www.edukacja-raszowa.eu
http://www.karate-tarnowop.home.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1139&Itemid=19
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II Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy 

Dnia 23 marca br. W Hali Sportowej w Tarnowie Opol-
skim, odbył się II Turniej Piłki Nożnej Młodzików i Orlików, 
o Puchar Wójta Gminy Tarnów Opolski. Organizatorami 
turnieju byli Michał Smaroń, Marcin Chudala i Zygmunt 
Pietruszka. Przedpołudnie niedzielne wypełnione było, 
sportową rywalizacją i rekreacyjnie spędzonym czasem dla 
uczestników. Dzieci wykazały ducha walki i włożyły dużo 
energii w uzyskanie jak najlepszych wyników. Trzeba przy-
znać, że technika i umiejętność ich gry jest godna podziwu. 
Po wyczerpującej rywalizacji, uczestnicy zostali poczęsto-
wani przepysznymi kołaczykami, zasponsorowanymi przez 
właścicieli piekarni w Tarnowie Opolskim – państwo Flisiak. 
Za poczęstunek serdecznie dziękujemy!

Pucharem Wójta Gminy zostały nagrodzone wszystkie 
drużyny, a każdy zawodnik otrzymał medal. Dodatkową 
atrakcją dla zespołów były piłki z autografem Wójta Gminy, 
Sędziego Międzynarodowego – Ryszarda Wójcika oraz Pre-
zesa Opolskiego ZPN – Marka Procyszyna.

Nagrody wręczone zostały przez Wójta Gminy Krzyszto-
fa Mutz oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i 
Sportu (…) Rady Gminy Zygmunta Pietruszka. Nad spraw-
nym przebiegu turnieju czuwała sędzina Jessica Ludwiczak. 
Wszystkim za zaangażowanie i przybycie dziękujemy!

Zygmunt Pietruszka

Poniżej wykaz drużyn biorących udział w turnieju oraz 
wyróżnionych zawodników.
Młodzicy:

1) GKS Piomar I Tarnów Opolski – Przywory
2) Groszmal Opole
3) Zryw Opole
4) GKS Piomar II Tarnów Opolski – Przywory

Orlicy:
1) MKS Gogolin I
2) GKS Piomar Tarnów Opolski – przywory
3) MKS Gogolin II
4) Groszmal Opole

Wyróżnieni zawodni w kategorii MŁODZICY: Najlepszy 
bramkarz – Paweł Lisek (GKS Piomar II Tarnów Opolski 
– Przywory), najlepszy zawodnik – Remik Suchacki (Zryw 
Opole), najlepszy strzelec – Michał Sparwasser (GKS Piomar 
I Tarnów Opolski – Przywory).

Wyróżnieni zawodni w kategorii ORLICY: Najlepszy 
bramkarz – Łukasz Wieszołek (GKS Piomar Tarnów Opolski 
– Przywory), najlepszy zawodnik – Paweł Lake (GKS Piomar 
Tarnów Opolski – Przywory), najlepszy strzelec – Kacper 
Brzozowski (MKS Gogolin II)

Zapraszamy na rozgrywki piłki nożnej!

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

Kolejka 21, 04 maj 2014 rok

LZS JEDNOŚĆ ROZMIERKA LZS GKS PIOMAR II TARNÓW 
- PRZYWORY godz. 17:00

Kolejka 22, 11 maj 2014 rok
LZS GKS PIOMAR II TARNÓW 

- PRZYWORY KS GÓRAŻDŻE godz. 17:00

Kolejka 23, 18 maj 2014 rok

LZS ADAMIETZ KADŁUB LZS GKS PIOMAR II TARNÓW 
- PRZYWORY godz. 17:00

Kolejka 24, 25 maj 2014 rok
LZS GKS PIOMAR II TARNÓW 

- PRZYWORY LZS ŻYWOCICE godz. 17:00

Kolejka 25, 28 maj 2014 rok

LKS ŻYWOCICE LZS GKS PIOMAR II TARNÓW 
- PRZYWORY godz. 18:00

Terminarz rozgrywek ligi:  
OPOLE – KLASA B GR. 1 RUNDA II

Kolejka 18, 01 maj 2014 rok
LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE LZS SOKOŁY BIERDZANY godz. 17:30

LZS FIORENTINA KAMEX NAKŁO LZS BURZA KOSOROWICE godz. 17:30

LZS ZAWADA GM TURAWA LZS UNIA RASZOWA - DANIEC godz. 17:30

Kolejka 19, 04 maj 2014 rok
LZS ZAWADA GM TURAWA LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE godz. 17:30

LZS UNIA RASZOWA – DANIEC LZS TURAWA godz. 17:30

LZS GRODZIEC LZS FIORENTINA KAMEX NAKŁO godz. 17:30

LZS BURZA KOSOROWICE KS MAŁAPANEW II OZIMEK godz. 17:30

Kolejka 20, 11 maj 2014 rok
LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE LZS GROM ŚWIERKLE godz. 17:30

LZS CHRZĄSTOWICE II DĘBSKA 
KUŹNIA LZS BURZA KOSOROWICE godz. 17:30

LZS FIORENTINA KAMEX NAKŁO LZS UNIA RASZOWA - DANIEC godz. 17:30

Kolejka 21, 18 maj 2014 rok
LZS TURAWA LZS ODRA KĄTY OPOLSKIE godz. 17:30

LZS ZAWADA GM TURAWA LZS FIORENTINA KAMEX NAKŁO godz. 17:30

LZS UNIA RASZOWA - DANIEC KS MAŁAPANEW II OZIMEK godz. 17:30

LZS BURZA KOSOROWICE KS SZCZEDRZYK godz. 17:30

Dalsze terminy rozgrywek ukażą się w kolejnych numerach 
gazety gminnej

Kolejny sukces koszykarek  
PG Tarnów Opolski

Uczennice Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opol-
skim świetnie spisały się w tegorocznych rozgrywkach Wo-
jewódzkich Igrzysk LZS szkół wiejskich, w których biorą 
udział szkoły z całego naszego województwa, wywodzące 
się ze środowisk wiejskich i małych miasteczek. Koszykarki 
z Tarnowa Opolskiego odniosły same zwycięstwa i zasłuże-
nie zdobyły Mistrzostwo Wojewódzkich Igrzysk LZS. Skład 
drużyny: Twardowska Julita, Dżumaga Beata, Tymczyszyn 
Anna, Nowak Luiza, Kuźma Agata, Wastag Aleksandra, 
Piotrowicz Angelika, Lysek Paulina, Labisz Justyna, Barto-
szek Jolanta.

 Fot.: GOK 
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Do nich należy jutro
 Gminny Ośrodek Kultury i Gmina Tarnów Opolski 

przypominają, że 30 kwietnia mija termin składania apli-
kacji do Konkursu „Kwiat Tarniny” pod patronatem Wójta 
Gminy Tarnów Opolski. Regulamin Konkursu oraz for-
mularz wniosku można pobrać ze stron internetowych 
organizatorów.

 Wspierajmy uzdolnioną młodzież!

COOL–TUROBRANIE 2014
 Rozstrzygnięty został – ogłoszony przez GOK – Kon-

kurs na Wydarzenie Kulturalne. Do organizatora wpłynęły 
4 spełniające kryteria wnioski mieszkańców gminy:

 � Tradycja i nowoczesność – czyli zamieszanie w garnku – 
z Kosorowic

 � Planszówkowy Tarnów Opolski – z Tarnowa Opolskiego
 � Piękno i zdrowie, każdy się dowie – z Tarnowa Opolskiego
 � Cool – Przywory – z Przywór.

Zaplanowane przez wnioskodawców wydarzenia to im-
prezy i warsztaty skierowane do społeczności gminnej. Re-
alizacja zadań rozpoczęła się 26 marca i potrwa aż do paź-
dziernika. Organizatorzy zapraszają do udziału! Wypatruj-
cie informacji w Internecie i na tablicach ogłoszeń. 

Czytam, ponieważ…
Coroczne badania ankietowe potrzeb czytelniczych, to 

już wieloletnia „świecka tradycja” Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Tarnowie Opolskim. Dyrektor GBP Barbara Mruk 
zwykła mawiać, że „głupich robota lubi” (no, bo kto mądry 
robi więcej niż to wymagane!) i, że badanie to sama sobie 
wymyśliła. A roboty przy zbieraniu, a później opracowaniu 
ankiet trochę jest. Jak jednak inaczej zbierać informacje? 
Respondenci nie zawsze dobierani są według tego samego 
klucza (czasem są to czytelnicy tylko siedziby głównej, cza-
sem także filii, a czasem osobno badane są potrzeby różnych 
grup). 

W tym roku o wypełnienie ankiet, poproszono odwie-
dzających tarnowską wypożyczalnię oraz uczniów Publicz-
nego Gimnazjum – w tym, zarówno czytelników korzysta-
jących z biblioteki, jak i takich, którzy jeszcze nie znaleźli 
do niej drogi. Ankietowani ujawniali swój wiek i płeć. Kwe-
stionariusz zawierał w zasadzie tylko jedno pytanie, a ściślej, 
stwierdzenie: Czytam ponieważ…

GBP

Daniec
ul. Dębskiej Kuźni 60

kom.: 664 680 744

Usługi 
Remontowo-Budowlane

Rafał Jaksy

Oferujemy:
 ▶ malowanie, tapetowanie
 ▶ panele podłogowe
 ▶ tynki ozdobne
 ▶ kafelkowanie

 3 Dla rozpoczynających działalność 1 miesiąc gratis oraz 50% 
rabat w 2 miesiącu.

 3 W przypadku zmiany biura rachunkowego 1 miesiąc gratis.
 3 Jeżeli polecą nas Państwo swojemu znajomemu i podpi-
szemy z nim umowę na minimum 12 miesięcy, to otrzymają 
Państwo 99% rabat na najbliższy miesiąc obsługi księgowej.

 3 Przy małych ilościach dokumentów i niskim poziomie skom-
plikowania rozliczeń ustalamy ceny indywidualne poniżej 
cen ofertowych.

 3 W trudnych dla Państwa okresach finansowych obniżamy 
ceny według indywidualnych uzgodnień.

 3 Odbiór dokumentów od klienta.

Szukasz profesjonalnej obsługi księgowej,

l czujesz, że wszędzie jest za drogo?

ZAPRASZAMY
AMIKA Biuro Rachunkowe

Joanna Kolasa
46-050 Nakło, ul. Tarnowska 22a
tel.: 604 450 125 • 77 540 21 58

Wesołych Świąt Wielkanocnych 
życzą:

Pracownicy 
Urzędu Gminy Tarnów Opolski  

wraz z redakcją Aktualności
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REHABILITACJA DZIECIĘCA
Iwona Chwałowska

mgr fizjoterapii
Certyfikowana terapeutka NDT–Bobath

tel.: 507 486 731

gabinet: 46–020 Opole • ul. Grunwaldzka 12

www.rehabilitacjadziecieca.com.pl


