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KWIAT TARNINY
Tradycyjnie, po spektaklu prezen-

tującym dokonania działających przy 
Gminnym Ośrodku Kultury zespołów, 
następuje ogłoszenie wyników kon-
kursu „Kwiat Tarniny” i odczytanie 
decyzji Kapituły Konkursowej. Tak 
było i tym razem. 

Najpierw jednak na scenę popro-
szono wszystkich sponsorów, dzięki 
którym podczas balu z aukcja charyta-
tywną zebrano fundusze przeznaczone 

 ▶ czytaj na str. 8

 ▶ czytaj na str. 3  ▶ czytaj od str. 5  ▶ czytaj na str. 8-10

na cele konkursu (zarówno ofiarodaw-
ców jak i zwycięskich licytujących). 

Uhonorowano także osoby zaan-
gażowane w działalność kulturalną 
w naszej gminie. Moment ogłoszenia 
listy laureatów jest bardzo uroczysty, 
sami nagrodzeni wzruszeni, a serca ich 
rodziców napełnione dumą. 

Gratulujemy zwycięzcom  
i ich bliskim.

Nagrodę „Kwiatu Tarniny” za osią-
gnięcia roku 2013 otrzymali:

 � sportowe – Łukasz Dziemba, Wik-
toria Full, Michał Jokiel i Jakub 
Koprek 

 � artystyczne – Dawid Kowalczyk, 
Zuzanna Paciorek, Katarzyna 
Wystrach

 � w działalności społecznej – Dag-
mara Mientus

 � naukowe – Anna Miklis, Sebastian 
Tymczyszyn

Śmieci do uporządkowania

Wywiad z Wójtem Gminy Tarnów 
Opolski – Krzysztofem Mutzem.

Kulturalny Tarnów

Dowiedz się co interesującego 
wydarzyło się w kulturze.

Gospodarka odpadami

Informacje odnośnie nowych 
zasad dotyczących wywozu śmieci 
z terenu Gminy Tarnów Opolski



Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów oraz zmiany tytułów. Projekty graficzne reklam i ogło-
szeń opracowane przez redakcję pozostają jej własnością. Za treść nadesłanych materiałów, reklam i ogłoszeń wydawca 
i  redakcja nie ponoszą odpowiedzialności. Wydawca zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów i  materiałów 
opublikowanych w „Gminie Tarnów Opolski” bez zgody Wydawcy jest zabronione. 
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Dziękujemy!

W związku z rezygnacją pana Wernera Piontek z funkcji sołtysa wsi Walidrogi, składamy serdeczne podziękowania za 
wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków, duże zaangażowanie się w rozwiązywanie problemów miesz-

kańców wsi Walidrogi oraz długoletnią współpracę z samorządem gminy.
 Wójt Gminy Krzysztof Mutz wraz z pracownikami UG 

Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban wraz z Radą Gminy Tarnów Opolski
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Bezpłatne porady prawne
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Tarnów Opolski do skorzystania z bezpłatnych 
porad prawnych. Porady są udzielane w urzędzie, w każdy wtorek w godzinach od 12.30 do 13.30. W celu umówienia się 
konsultację prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 77 46 40 853. Pomoc prawna udzielana jest w każdym zakresie.

Sprawozdanie 
z wyników zbiórki publicznej

Informujemy, że na podstawie Decyzji Wójta Gminy Tar-
nów Opolski z dnia 15.05.2014 została zorganizowana zbiór-
ka publiczna podczas Festynu Rodzinnego w Przedszkolu 
Publicznym w Przyworach dnia 1.06.2014r.
Sprzedano wszystkie cegiełki wartościowe w następujących 
nominałach

 � ilość 150 cegiełek o wartości 3zł numeracja 1-150
 � ilość 100 cegiełek o wartości 2zł numeracja 1-100
 � ilość 25 cegiełek o wartości 5zł numeracja 1-25
 � ilość 25 cegiełek o wartości 6 zł numeracja 1-25

Dochód ze sprzedaży cegiełek wyniósł 925zł i zostanie prze-
znaczony na zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie 
przedszkola.

Rada Rodziców
Przedszkola Publicznego w Przyworach

Opolska Karta Rodziny i Seniora
Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można już składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim. 

Formularze są dostępne w Wydziale Zamówień Publicznych i Promocji, pok. nr 3 na parterze) oraz na stronie internetowej 
www.bip.tarnowopolski.pl

Uprawnieni do korzystania z OKRiS są:
 � rodzice wychowujące minimum 2 dzieci w wieku do 18 lat (małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny 
zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi) zamieszkujący na terenie województwa opolskiego;

 � rodzice wychowujący dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26 roku życia i posiada orzeczenie 
o niepełnosprawności;

 � osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.

Więcej informacji na temat Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz ulg na terenie województwa opolskiego można uzy-
skać na stronie internetowej www.ssd.opolskie.pl lub pod numerem telefonu 77 54 16 617.

Ważne
Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie 

Gminy Tarnów Opolski mają obowiązek złożyć deklarację, 
na podstawie której gmina pobiera opłaty za wywóz śmieci. 
Obowiązek ten wynika z nowych przepisów uchwalonych 
przez Sejm, które gminy w całym kraju musiały wprowadzić 
w życie w wyznaczonym terminie. Obowiązkiem właściciela 
nieruchomości zamieszkałej (lub osoby władającej nierucho-
mością) jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, w której należy podać 
liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwotę 
miesięcznej opłaty. 

Uwaga! Każda zmiana informacji będących podstawą 
ustalania wysokości należnej opłaty rodzi konieczność zło-
żenia korekty deklaracji śmieciowej w terminie 14 dni od 
dnia, w którym nastąpiła zmiana danych (np. śmierć członka 
rodziny, urodzenie dziecka itd.).

http://ssd.opolskie.pl/page/114,opolska-karta-rodziny-i-seniora.html
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Przed władzami gminy stanęło trudne zadanie – uporząd-
kowanie „sytuacji śmieciowej” w taki sposób aby, mimo 

rosnących cen firm wywożących śmieci, uchronić mieszkań-
ców przed podwyżkami i zapewnić stabilność cen i usług na 
najbliższe lata, „nie dając się” praktykom monopolistycznym 
rynku.

Redaktor: Panie Wójcie, tematem numer jeden w  gminie 
jest obecnie gospodarka odpadami a konkretnie „mała re-
wolucja”, jaką przeprowadziła gmina decydując się na wła-
sne pojemniki i  walkę o  utrzymanie stawek cen za odbiór 
śmieci.
Krzysztof Mutz: To prawda, czeka nas wszystkich duża 
zmiana, jeżeli chodzi o odbiór odpadów ale działania, które 
podjąłem, były niezbędne aby utrzymać ceny wywozu od-
padów dla mieszkańców a  w  dalszej perspektywie czaso-
wej może nawet obniżyć. Wszyscy wiedzą, jakimi cenami 
w drugim przetargu zaskoczyli nas oferenci – były to kwoty 
dwukrotnie wyższe niż pół roku wcześniej, kiedy ogłasza-
liśmy pierwszy przetarg. W efekcie musieliśmy do wywozu 
śmieci dołożyć dużą kwotę aby nie podnosić opłat miesz-
kańcom. Cena za wywóz odpadów mogła być niższa jedynie 
w przypadku, gdybyśmy przeszli na system workowy ale tu 
słyszałem głosy sprzeciwu, bo mieszkańcy przyzwyczaili 
się do wygodnego odkładania śmieci do kubłów. Wiązało 
nam to ręce w przetargach, bo tylko rynkowi monopoliści 
mogli zaoferować kubły – mniejsze, tańsze firmy wywo-
zowe – już nie. Duże firmy korzystały ze swej przewagi na 
rynku i  oferowały zawrotnie wysokie ceny. Postanowiłem 
więc, że musimy się uniezależnić od tego monopolu i wejść 
w posiadanie własnych kubłów, które nieodpłatnie udostęp-
nimy mieszkańcom. Ogłosiliśmy więc przetarg na trzylet-
nią dzierżawę kubłów, który wygrała spółka PTI z Przywór. 
Spółka, po rozstrzygnięciu własnego przetargu, zakupiła 
kubły u  niemieckiego producenta po korzystnej cenie. Po 
trzech latach dzierżawy gmina odkupi pojemniki. To roz-
wiązanie spowodowało, że w ogłoszonym przetargu na wy-
wóz odpadów komunalnych wystartowało wielu oferentów, 
dając korzystne ceny. Najniższą ofertę złożył ZGKiM z są-
siedniego Gogolina. Cena, którą zaoferowali, pozwoli na 
utrzymanie dotychczasowych opłat. Gdybyśmy nie mieli 
własnych kubłów, orientacyjna stawka opłat na mieszkańca 
mogłaby wzrosnąć nawet do 18 złotych a na to nigdy bym 
nie pozwolił.

Red.: Czy to znaczy, że umowa z Gogolinem została już pod-
pisana ?
K. M.: Niestety, mimo iż mieliśmy zapięte wszystkie terminy 
„na ostatni guzik”, pojawiły się problemy. Jedna z firm, któ-
ra przegrała w przetargu, w ostatnim dniu złożyła protest do 
Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie a to blokuje nam 
możliwość podpisania umowy ze zwycięskim oferentem do 
czasu decyzji rozstrzygającej KIO. Nasz prawnik w tym sa-
mym dniu zwrócił się z  pismem do KIO o  zezwolenie na 
zlecenie wywozu śmieci zwycięskiej firmie, z uwagi na letni 
okres i  uciążliwość rozkładających się odpadów. Czekamy 
na odpowiedź. Problemy miał również prezes PTI z  Przy-
wór, gdyż niemiecka firma, która wygrała przetarg na dosta-
wę kubłów, z niewiadomych przyczyn nagle odmówiła do-
stawy, nie bacząc na wysokie kary i groźbę sprawy sądowej. 
W efekcie kubły zakupione zostały od innego producenta, 
co jednak wydłużyło nieco termin dostawy.

Red.: Czy oznacza to, że Remondis zabierze kubły a miesz-
kańcy zostaną z niczym, z niewiadomym terminem odbioru 
odpadów?
K. M.: Nie będzie aż tak tragicznie,choć lipiec faktycznie 
może być nieco kłopotliwy. Proszę jednak mieszkańców 
gminy o  wyrozumiałość – będziemy robić wszystko aby 
kubły, oklejone logo gminy, trafiły do nich jak najszybciej. 
Już podjęliśmy działania prawne aby przyspieszyć podpisa-
nie umowy z odbiorcą. Nie mogę jednak działać sprzecznie 
z prawem, proszę więc mieszkańców o odrobinę cierpliwości 
i zaufania. Droga, którą wybrałem w tej kwestii była jedyną, 
chroniącą nas przed monopolistycznymi praktykami rynku 
śmieciowego i stale rosnącymi cenami wywozu odpadów.

Red.: Czy, poza ciężkim tematem śmieci, ma Pan jakieś do-
bre wiadomości dla mieszkańców gminy?
K. M.: Na szczęście, oprócz problemów z odpadami, jest kilka 
pozytywnych tematów, jak choćby rozstrzygnięte przetargi 
na drogi gminne, których remonty ruszą za chwilę czy po-
zyskanie dotacji na plac zabaw w Tarnowie Opolskim, który 
chcemy wykonać jeszcze w te wakacje, wyposażony dodat-
kowo w siłownię zewnętrzną dla opiekunów, którzy przyjdą 
tam z dziećmi spędzić wolny czas. No i przede wszystkim, 
chciałbym zaprosić na zbliżające się Święto Tarniny do Ko-
sorowic, gdzie – pod szyldem naszej herbowej śliwy – będzie 
można miło spędzić czas, doceniając rodzimą kulturę i tra-
dycję. W organizację imprezy, jak co roku, zaangażowała się 
niezawodna Pani Ewa Loster – Dyrektor GOK-u, wraz ze 
swoimi pracownikami, za co jej serdecznie dziękuję. 

Za nami wiele imprez i miłych uroczystości, związanych 
z  pięknymi jubileuszami, pielęgnacją naszej tradycji kultu-
rowej, czy po prostu – z rodzinnym świętowaniem. Cieszmy 
się z tych pięknych chwil, z wakacji, które właśnie się rozpo-
częły i starajmy się w trakcie tych dobrych chwil „ładować” 
przysłowiowe akumulatory do zmierzenia się z trudnymi te-
matami i sytuacjami. Wszystkim mieszkańcom gminy i mi-
łym gościom życzę udanych, bezpiecznych wakacji, pełnych 
słońca i relaksu w gronie najbliższych.

Śmieci do uporządkowania
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Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław
Wzrost bezpieczeństwa energetycznego, zdolności prze-

syłowych i dywersyfikacja źródeł dostaw gazu w Polsce i Eu-
ropie, a także znaczne wpływy do budżetu gmin – to naj-
większe korzyści, jakie przyniesie planowana budowa gazo-
ciągu Zdzieszowice – Wrocław.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. 
przygotowuje się do budowy gazociągu relacji Zdzieszowi-
ce – Wrocław. Nowa nitka sieci przesyłowej będzie liczyła aż 
130 kilometrów długości i 1000 mm średnicy, a gaz tłoczony 
będzie nią pod ciśnieniem 8,4 MPa.

Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław będzie realizowany w 
dwóch województwach: 

 � opolskim w gminach: Skarbimierz, Olszanka, Lewin 
Brzeski, Dąbrowa, Komprachcice, Opole, Prószków, Tar-
nów Opolski, Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice i Le-
śnica o długości ok. 89 km, 

 � dolnośląskim, w gminach: Długołęka, Czernica, Siechni-
ce, Domaniów i Oława o długości ok. 41 km. 

W ramach tej inwestycji powstanie także odgałęzienie od 
powyższego gazociągu relacji Kąty Opolskie – Przywory, o 
długości około 4 km i średnicy 400 mm. Natomiast w gminie 
Leśnica gazociąg Zdzieszowice – Wrocław zostanie połączo-
ny z gazociągiem relacji Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle. 
Nowy fragment sieci przesyłowej w Gminie Tarnów Opolski 
przebiegał będzie w większości wzdłuż już istniejącego gazo-
ciągu przez miejscowości Kąty Opolskie i Przywory. Dzięki 

takiej lokalizacji inwestycja nie będzie powodowała nowych 
ograniczeń dla właścicieli gruntów. Łącznie na terenie gminy 
powstanie około 5,5 km gazociągu. Cała jego trasa zostanie 
trwale oznakowana żółtymi słupkami z betonu lub z PCV. 
Strefa kontrolowana nowego gazociągu, czyli obszar, na któ-
rym nie mogą znajdować się żadne zabudowania wyniesie 12 
metrów.

Korzyścią dla gminy będzie corocznie odprowadzany 
przez spółkę GAZ–SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości 
w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowane-
go na jego terenie. Będzie to kwota regularnie wpływająca do 
budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby spo-
łeczności lokalnych. Budowa sieci gazociągowej zwiększy też 
atrakcyjność terenów przeznaczonych pod nowe inwestycje. 
Wszyscy właściciele nieruchomości, na których zlokalizowa-
ny będzie nowy gazociąg otrzymają odszkodowanie z tytułu 
wybudowania gazociągu.

Informacje na temat gazociągu można uzyskać na stronie 
internetowej GAZ-SYSTEM S.A. 

www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/
krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-wroclaw/ 

oraz w oddziale spółki 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Oddział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany

tel.: 32 43 92 500
e-mail: sekretariat.swierklany@gaz-system.pl

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uczestników 
do projektu „Cyfrowy Debiut 50 +"

Projekt skierowany jest do 30 Beneficjentów Końcowych 
zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski, którzy zo-
staną wybrani spośród Grupy Docelowej Projektu, tj. osób 
w wieku powyżej 50. roku życia, których przeciętny dochód 
brutto na osobę w rodzinie (wg definicji z art. 3 pkt 16 usta-
wy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) 
nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świad-
czeń emerytalno-rentowych ogłoszonych komunikatem 
w „Monitorze Polskim” przez Prezesa ZUS. Obecnie jest to 
kwota 844,45 zł.

Projekt "Cyfrowy Debiut 50 +" jest projektem realizowa-
nym w partnerstwie z gminami z województwa opolskiego:

1) Gmina Kluczbork – Lider Projektu
2) Gmina Byczyna
3) Gmina Świerczów
4) Gmina Olesno
5) Gmina Bierawa
6) Gmina Paczków
7) Gmina Tarnów Opolski
8) Gmina Polska Cerekiew
9) Gmina Domaszowice

Partnerem projektu jest również Stowarzyszenie Miasta 
w Internecie.

Projekt jest w  100 % dofinansowany ze środków Unii 
Europejskiej. Całkowita wartość projektu wyniesie ok.  
2,7 mln zł. 

Celem ogólnym projektu pt. „Cyfrowy Debiut 50+” jest 
zapewnienie do końca XII 2015 r. (oraz przez kolejne 5 lat po 
zakończeniu projektu w okresie jego trwałości) pełnopraw-
nego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym 280 
osób w wieku pow. 50 lat spełniających kryteria - poprzez za-
pewnienie im dostępu do Internetu. Projekt obejmie wspar-
ciem 70 osób z Gminy Kluczbork, 30 z G. Bierawa, 30 z G. 
Tarnów Opolski, 20 z G. Byczyna, 15 z G. Świerczów, 40 
z G. Paczków, 30 z G. Olesno, 15 z G. Domaszowice oraz 
30 z G. Polska Cerekiew.

Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez realiza-
cję celów szczegółowych, którymi są:

1) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie 
Gmin uczestniczących w  projekcie poprzez udostęp-
nienie bezpłatnego Internetu oraz komputerów przeno-
śnych dla 280 BK w okresie realizacji projektu i okresie 
trwałości, 

2) nabycie przez 280 BK kompetencji w  zakresie obsługi 
komputera i korzystania z Internetu, dzięki szkoleniom 
stacjonarnym organizowanym w ramach projektu,

3) rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej poprzez 
zwiększenie umiejętności w zakresie korzystania z nowo-
czesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

4) realizacja działań koordynacyjnych zmniejszających 
problem wykluczenia cyfrowego [WykC] na obsza-
rze objętym projektem poprzez zorganizowanie 20 
„Centrów Integracji Cyfrowej” [CIC] wyposażonych 

Rusza rekrutacja do projektu  
Cyfrowy Debiut 50 +

http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-wroclaw/
http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-wroclaw/
mailto:sekretariat.swierklany@gaz-system.pl
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w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu w jednost-
kach podległych Gminom,

5) promocja eInclusion oraz zwiększenie świadomości na 
temat korzyści związanych z realizacją projektu poprzez 
organizację konferencji, publikacje ogłoszeń w  prasie 
oraz działanie CIC.

Zgłoszenia do Projektu w  Urzędzie Gminy Tarnów 
Opolski należy dokonać poprzez złożenie podpisanego 
formularza rekrutacyjnego osobiście od poniedziałku do 
piątku w  godz. 7.00-15.00 lub drogą pocztową (decyduje 
data stempla pocztowego) na adres: Gmina Tarnów Opol-
ski ul Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, w  terminie 
do 20 lipca 2014 r. z dopiskiem „Cyfrowy Debiut 50 +”

Rekrutacja będzie trwać od 30 czerwca do 20 lipca 2014r.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji do Projek-
tu udziela specjalista ds. rekrutacji – Sylwia Harasimczuk, 
tel.: 77 46 40 868,Urząd Gminy Tarnów Opolski.

Szczegółowych informacji na temat Projektu udziela ko-
ordynator projektu Maria Bochańska, tel.: 77 46 40 880.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013  
„Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość".

Załączniki do pobrania na stronie www.tarnowopolski.pl

Zmiany w gospodarce odpadami
Od 1 lipca 2014 roku gminny system gospodarowania 

odpadami będzie działał nieco inaczej. Z uwagi na ponad 
50% wzrost cen za usługę odbioru i zagospodarowania od-
padów, który w efekcie skutkowałby koniecznością pod-
wyższenia opłat za gospodarowanie odpadami do min. 18 
zł za osobę, podjęto działania zmierzające do obniżenia 
kosztów wywozu śmieci tak, aby nie narażać mieszkań-
ców na podwyżkę opłat. Gmina Tarnów Opolski jeszcze 
w  lipcu br. wyposaży wszystkie nieruchomości w  nowe 
pojemniki do gromadzenia odpadów. Zgodnie z uchwałą 
Rady Gminy Tarnów Opolski każde gospodarstwo domo-
we otrzyma nowy pojemnik antracytowy (ciemnoszary) 
na odpady zmieszane o pojemności 120 l lub 240 l (240 l 
tylko gospodarstwa powyżej 4 osób, zgodnie ze złożonym 
zapotrzebowaniem), pojemnik o pojemności 240l z żółtą 
klapą na papier, tworzywa sztuczne, metale i odpady wie-
lomateriałowe oraz pojemnik o  pojemności 120 l, z  zie-
loną klapą na szkło bezbarwne i  kolorowe. Dodatkowo 
istnieje możliwość wyposażenia nieruchomości w pojem-
nik do gromadzenia odpadów biodegradowalnych o po-
jemności 120 l (na wniosek właściciela nieruchomości). 
Pojemniki do gromadzenia odpadów zostały wydzierża-
wione przez Gminę Tarnów Opolski na okres 3 lat i nie-
zależnie od zmiany firmy wywożącej odpady komunalne 
pozostaną na terenie naszej gminy. Pojemniki będą prze-
kazywane właścicielom nieruchomości nieodpłatnie na 
podstawie umów użyczenia.

Firma REMONDIS odbierze pojemniki będące jej 
własnością w  terminach podanych do publicznej wia-
domości. Urząd Gminy Tarnów Opolski nie otrzymał 
jeszcze harmonogramu ich odbioru, ale zgodnie z  za-
pewnieniami Prezesa Spółki – Pana Wiesława Derka-
cza, pojemniki będą zabierane wraz ze zgromadzonymi 
w nich odpadami.

„Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Uchwałą Rady Gminy zwiększono częstotliwość wywozu 
niektórych frakcji odpadów w zabudowie jednorodzinnej, tj. 
szkło będzie odbierane z częstotliwością co osiem tygodni, 
a nie jak do tej pory – co dwanaście tygodni, zaś odpady bio 
w okresie wiosenno-letnim, tj. w okresie od 01.04 do 31.10, 
wywożone będę co trzy tygodnie, zaś w okresie zimowym 
co osiem tygodni. Nowe harmonogramy wywozu zostaną 
dostarczone na każdą posesję w najbliższym czasie. 

Właściciele nieruchomości takich jak np. firmy, szko-
ły, przedszkola, obiekty handlowe, obiekty użyteczności 
publicznej, na terenie których nie zamieszkują mieszkań-
cy, zobowiązani są jak dotychczas, posiadać indywidualną 
umowę na odbiór odpadów zawartą z przedsiębiorcą świad-
czącym usługi w tym zakresie.

Stawki opłat oraz terminy wpłat pozostają bez zmian.

W  sierpniu br. planujemy również uruchomić Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów, który będzie zlokalizowa-
ny w Gogolinie. Ze względów ekonomicznych i organiza-
cyjnych podjęto decyzję o  wspólnej organizacji PSZOK 
z Gminą Gogolin. Po podjęciu stosownych uchwał przez 
Rady Gmin właściciele nieruchomości będę mogli samo-
dzielnie przekazywać wskazane w uchwale frakcje odpa-
dów do PSZOK mieszczącego się w Gogolinie, przy ul. Li-
gonia, na terenie składowiska odpadów.
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Lekcja demokracji w Publicznym Gimnazjum w Tarnowie Opolskim
W poniedziałek, 19.05.2014r., odbyły się w Publicznym 

Gimnazjum w Tarnowie Opolskim, w ramach akcji: Mło-
dzi głosują, próbne wybory do Parlamentu Europejskie-
go – przygotowane przez uczniów naszej szkoły i p. Artura 
Pilarskiego. Młodzież miała okazję uczestniczyć w pracach 
przedwyborczych (przygotowanie list wyborczych, kart do 
głosowania, wystroju sali, kampanii społecznej, itp.), w prze-
prowadzeniu wyborów, w podliczeniu głosów i sporządzeniu 
sprawozdania. 

To doskonała lekcja demokracji, dzięki której uczniowie 
mogli przypomnieć sobie wszystkie ważne wiadomości do-
tyczące: Parlamentu Europejskiego, zasad głosowania i roli 
demokracji w życiu każdego obywatela. 

PG Tarnów Opolski

Moja mała ojczyzna
W ramach realizowanego programu regionalnego „Moja 

mała ojczyzna” uczniowie PSP Tarnów Opolski zaprosili do 
swojej szkoły koleżanki i kolegów z Nakła i Kosorowic. Dzie-
ci wraz ze swymi wychowawczyniami udały się w odwiedzi-
ny do proboszcza z Tarnowa Op., który zapoznał ich z histo-
rią tarnowskiego kościoła, jak również pokazał im najstarsze 
zabytki tarnowskiej świątyni.

Następnie uczniowie udali się z wizytą do Wójta Gminy 
Krzysztofa Mutza, który bardzo serdecznie przyjął małych 
mieszkańców naszej gminy i opowiedział o swojej pracy. 

Dzieci zwiedziły również Urząd Gminy, a sekretarz Kry-
stian Wojtala cierpliwie tłumaczył, na czym polega praca w 
administracji i komu ona służy. Kolejnym etapem wycieczki 
był wspólny posiłek w szkolnej świetlicy. Następnie na hali 
sportowej odbyły się różnego rodzaju zawody sportowe i 
każdy uczestnik mógł wykazać się swoimi umiejętnościami 
sportowymi. Na koniec dzieci odwiedziły szkolną izbę tra-
dycji i na miejscu mogły zobaczyć i ocenić, jak zmienia się 
nasza rzeczywistość. Jak ludzie żyli dawniej, a jak żyją dziś.

 PSP Tarnów Opolski 

Bezpieczniki Taurona.  
Włącz dla dobra dziecka

W roku szkolnym 2013/2014 PSP w Nakle realizowała 
Program edukacyjny - „Bezpieczniki TAURONA. Włącz 
dla dobra dziecka”, którego patronatem jest Ministrerstwo 
Edukacji Narodowej. Celem programu była edukacja dzie-
ci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego ko-
rzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, 
a także odpowiedzialnego zachowania wokół infrastruktury 
energetycznej.

W ramach tego projektu odbył się cykl lekcji informa-

cyjno – edukacyjnych, prowadzonych przez panią Marzenę 
Zdobylak oraz Małgorzatę Mazur. Uczniowie z naszej szkoły 
z wielkim zaangażowaniem i zainteresowaniem uczestni-
czyli w tych zajęciach a także w konkursach przygotowa-
nych przez organizatora projektu. Na zakończenie odbyło się 
spotkanie z przedstawicielem Taurona - panem Andrzejem 
Jastrzębiem, który wręczył nauczycielom ciekawe materiały 
edukacyjne, uczniów obdarował upominkami, a na ręce Pani 
Dyrektor przekazał Certyfikat Szkoły Bezpiecznej Energii.

PSP Nakło

Dzień Szwajcarski w Kątach Opolskich
Nawet pod koniec roku szkolnego uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej 

z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Opolskich nie próżnują, bowiem na kilka 
dni przed wakacjami zorganizowali Dzień Szwajcarki. Pomysł zrodził się podczas 
zajęć kółka języka niemieckiego.

„Co wiemy o Szwajcarii?”- tak brzmiał temat lekcji, którą poprowadzili sami 
uczniowie. Co to są kantony? Kogo strzeże Gwardia Szwajcarska? Skąd się biorą 
dziury w słynnym szwajcarskim serze? – na te i inne, równie ciekawe pytania, pro-
wadzący udzielali ekspresowych odpowiedzi, dodając do tego barwną prezentację. 
Zebrani obejrzeli także przedstawienie o najsłynniejszym szwajcarskim bohaterze 
narodowym - Wilhelmie Tellu, który w karty historii wpisał się tym, że strzałem 
z kuszy trafił w jabłko znajdujące się na głowie swojego syna, wywalczając sobie 
przez to niepodległość swojej miejscowości, a później całej Szwajcarii. Wszyscy 



7

www.tarnowopolski.pl

nr 2/2014 Wieści ze szkół

mogli także zanucić piosenkę o „Heidii”- bohaterce książki 
szwajcarskiej pisarki Johanny Spyri. Nie zabrakło także ma-
łego występu tanecznego w rytmie utworów szwajcarskiego 
artysty DJa Bobo. Imprezie towarzyszyła wystawa o Szwajca-
rii, którą udostępniła Biblioteka Austriacka w Opolu. Ekspo-
zycja przedstawia najciekawsze niuanse szwajcarskie, w któ-
rych z pewnością przyjemną rolę odgrywa pyszna czekolada. 

Dyrektorowi oraz pracownikom Biblioteki Austriackiej 
w Opolu składamy serdeczne podziękowania za udostępnie-
nie wystawy, a uczniom udanych wakacji! 

PSP Kąty Opolskie

Promujemy zdrowy styl życia
Nasze przedszkole przyłączyło się do ogólnopolskiego 

programu „Szkoła i  przedszkole przyjazne żywieniu i  ak-
tywności fizycznej”. Celem programu jest wdrażanie zasad 
prawidłowego żywienia i  aktywności fizycznej u  dzieci i, 
w konsekwencji, zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości 
oraz innym chorobom przewlekłym. W  ramach projektu, 
na terenie przedszkola, zorganizowaliśmy owocowy dzień, 
wspólne przygotowywanie śniadań w każdy wtorek, podczas 
zajęć dzieci poznały „Piramidę Zdrowego Żywienia” oraz 
rozwiązywały zagadki smakowe. Ponadto prowadzimy edu-
kację rodziców poprzez pogadanki, ulotki oraz zachęcanie 
do udziału w zajęciach i imprezach. Współpraca z rodzicami 
jest nieodłącznym elementem edukacji żywieniowej dzie-
ci. Bez udziału i  wsparcia rodziców działania prowadzone 
w przedszkolu nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.

PP Przywory

Uczniowie z Gogolina  
w Leśnictwie Miedziana

Uczniowie z PSP nr 3 w Gogolinie, jak co roku przybyli 
do Leśnictwa Miedziana, by uczyć się przyrody na łonie na-
tury. Zostali zaproszeni do Leśnictwa Miedziana w Nadle-
śnictwie Strzelce Opolskie przez leśniczego - łowczego Piotra 
Augusta, który dla uczniów przeprowadził lekcję przyrody w 
Rezerwacie Przyrody „Kamień Śląski”. Poza tym uczniowie 
wraz z nauczycielami uczestniczyli w akcji, która miała na 
celu przywrócenie do ekosystemu małe buczki, które wysiały 
się i trzeba je było „wyprostować”, żeby mogły wyrosnąć na 
piękne 25m drzewa. Nagrodą za wykonane dobrze zadanie 
było prawdziwe myśliwskie ognisko, na którym uczestni-
cy spotkania upiekli kiełbaski. Swoją obecnością zaszczycił 
imprezę Krzysztof Mutz - Wójt Gminy Tarnów, a zarazem 
prezes Koła Łowieckiego „Ostoja”, który przygotował dla 
uczniów nagrody za udział w quizie o lesie. Wszystko mia-
ło charakter super zabawy, ale to przez zabawę dzieci uczą 
się najwięcej i najchętniej. Cenimy sobie współpracę szkoły z 
Nadleśnictwem i Kołem Łowieckim, dlatego bardzo dzięku-
jemy zarówno leśniczemu oraz myśliwym za to, że umożli-
wiają nam pracę z dziećmi na łonie natury. 

PSP nr 3 w Gogolinie

Sukcesy PSP Nakło
Uczniowie PSP w Nakle: Wiktoria Cefal, Kacper Hell-

bach i Aleksandra Reinert brali udział w Gminnym Konkur-
sie Recytatorskim „Polscy Poeci Dzieciom” oraz Gminnym 
Konkursie Ortograficznym o Puchar Wójta Gminy Tarnów 
Opolski. Aleksandra Reinert uzyskała II miejsce w Konkur-
sie Recytatorskim w kategorii klas I -III . Zwyciężczyni gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

PSP Nakło

Nasze sukcesy
Udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. 

„Przedszkolaki Wiedzą, co zdrowego jedzą” przyniósł na-
szym dzieciom drugie miejsce. Zadaniem konkursowym 
było stworzenie plakatu oraz hasła promującego zdrowe 
odżywianie.

Przedszkolaki z naszego Przedszkola brały udział w kon-
kursie Od przedszkola do Tarnowa Op. Martyna Szywalska 
zdobyła Grand Prix Gminnego Festiwalu Piosenki Przed-
szkolnej, a Zofia Baron została wyróżniona. Przedszkolaki 
pokazały swoje zdolności i umiejętności muzyczne zdobyte 
w przedszkolu. Gratulujemy i bardzo się cieszymy.

 W Gminnym Konkursie „Magiczna Puszka” nasza pla-
cówka zdobyła II miejsce. Dziękujemy wszystkim rodzinom 
naszych przedszkolaków.

PP Przywory
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Złote Gody – jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego

Ale się kręciła! (c.d.)

Karuzela talentów rzecz jasna! Spek-
takl słowno – muzyczno – taneczny na 
zakończenie kolejnego sezonu eduka-
cji artystycznej zgromadził na scenie 
wszystkie zespoły taneczne działające 
przy GOKu i jego filiach, członków gru-
py teatralnej i nominowane do „Kwiatu 
Tarniny” młode artystki. Fabułę przed-
stawienia zatytułowanego „Się kręci! 
Karuzela Talentów” stanowiła historia 
poszukiwań odpowiedniego scenariu-
sza filmowego, mającego w dowolnej 
konwencji nawiązywać do Gminy Tar-
nów Opolski. Przed oczami widzów 
przewijały się melodramaty, komedie, 
filmy rysunkowe, horrory, obrazy w 
konwencji fantasy i s-f. Wszystko to – 
oczywiście – opowiedziane tańcem, 
muzyką, piosenką... Nie znalazłszy ni-
czego, co w pełni oddawałoby klimat, 
walory i piękno miejscowości, Zarząd 
polsko – amerykańskiego studia podjął 
decyzję, że Carousel Pictures sam zaj-
mie się scenariuszem, w którym przed-
stawi dokonania wspaniałych, wszech-
stronnie utalentowanych mieszkańców 

naszej gminy i nakręci „Karuzelę Ta-
lentów”. Spektakl zakończył się wspól-
ną zabawą na scenie wszystkich uczest-
ników przedstawienia, którzy radośnie 
odśpiewali i odtańczyli znaną dziecięcą 
piosenkę „Karuzela”.

 Uczestnicy imprezy mogli także 
zwiedzić wystawę, na której wyekspo-
nowano dzieła uczestników zajęć ce-
ramicznych, malarstwa sztalugowego, 
prace dzieci z Akademii Malucha oraz 
podopiecznych filii w Miedzianej. Tam 
także objawiły się prawdziwe talenty. 

 Drugą część uroczystości stano-
wiło ogłoszenie wyników konkur-
su „Kwiat Tarniny” (patrz strona 1). 
Gminny Ośrodek Kultury w swej dzia-
łalności wspierany jest przez wiele osób 
i instytucji. Pamiętając o przyjaciołach, 
szczerze im podziękowano, obdaro-
wując – tak jak i filantropów, dzięki 
którym Kapituła Konkursowa posiada 
środki na nagrody – pięknymi różami 
i ręcznie zdobionymi motywem tarni-
ny filiżankami. Ciekawe o czym będzie 
opowiadał spektakl w przyszłym roku?

Złote gody to wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 
latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wie-
ku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku 
małżeńskiego i  zbudowania trwałego gmachu, któremu na 
imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład 
dla młodych, którzy decydują się związać węzłem małżeń-
skim zakładając rodzinę.

Uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody mał-
żeńskie odbyło się 17 maja 2014r w  sali OSP w  Kosorowi-
cach. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz gminy: 
Krzysztof Mutz – Wójt Gminy, Irena Kampa – Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego, Katarzyna Jafernik – Podinspek-
tor w  referacie Spraw Obywatelskich i  USC, a  także Iwona 
Hartman - Podinspektor w  referacie Spraw Obywatelskich 
i  USC. Jednak najważniejszymi gośćmi były pary obcho-
dzące jubileusz Złotych Godów małżeńskich – 50 lat poży-
cia małżeńskiego: Burnos Leonard i Jadwiga, Czech Werner 
i Elżbieta, Deja Paweł i Danuta, Gajda Konrad i Helena, Go-
lenia Alfons i  Elfryda, Jaszkowic Henryk i  Maria, Klepert 

Jerzy i  Jadwiga, Krusze Leonard i  Janina, Matuszek Paweł 
i Krystyna, Niedworok Franciszek i Róża, Palmer Gerhard 
i  Teresa, Psiuk Ulrich i  Cecylia, Schetschok Josef i  Maria, 
Skóra Piotr i Maria, Slesiona Paweł i Margareta, Stach Adolf 
i Maria, Wicher Józef i Sylwia, Zoworka Alojzy i Edyta.
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Po uroczystym przywitaniu i złożeniu życzeń przez Pa-
nią Irenę Kampa – Kierownika USC, a także przemówieniu 
Wójta, zostały wręczone „Złotym Jubilatom” medale od Pre-
zydenta RP. Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na 
wspólny poczęstunek, przy którym miłym akcentem były 
ich wspomnienia. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali uro-
czyste „Sto lat” i wznieśli toast za zdrowie świętujących par. 
Uroczystość uświetnił muzyką Wojtek Glensk.

Trzem parom, które ze względu na stan zdrowia nie 
uczestniczyły w  uroczystości, Wójt wręczy medale w  ich 
domach.

Dostojnym Jubilatom Wójt Gminy oraz Redakcja życzą 
jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki 
i miłości od najbliższych na wiele następnych lat.

Motto: 
„W żadnych okolicznościach wartość małżeństwa,  
tego nierozerwalnego związku miłości dwojga osób  

nie może być poddawana w wątpliwość.  
Jakiekolwiek rodziłyby się trudności, nie można zrezygnować 

z obrony tej pierwotnej miłości, która zjednoczyła dwoje  
ludzi i której Bóg nieustannie błogosławi.  

Małżeństwo jest drogą świętości nawet wtedy,  
gdy staje się drogą krzyżową."

Jan Paweł II

Obszary kobiecej aktywności
 W Gminnym Ośrodku Kultury zakończył się kilkumie-

sięczny projekt „Kobieta Aktywna i Twórcza”. W siedmiu so-
łectwach gminy, przynajmniej raz w tygodniu, panie w róż-
nym wieku spotykały się, by nabywać nowe umiejętności, 
pogłębiać wiedzę i odkrywać własne talenty. 

Tematykę warsztatów zaplanowano zgodnie z wynikami 
przeprowadzonego wcześniej rozpoznania, toteż nie brako-
wało chętnych. W każdej placówce odbyło się 59 godzin za-
jęć, w których uczestniczyło po kilkanaście pań. 

Wachlarz zainteresowań mieszkanek naszej gminy jest 
niebywale szeroki - i  taka była też oferta. Przeprowadzono 
zajęcia z  : florystyki, decoupage’u, tworzenia biżuterii i ga-
lanterii z filcu, cieszących się ogromnym wzięciem warszta-
tów uczących tworzenia ozdób z siana, nauki podstaw kroju 
i szycia, ekowarsztatów czyli nadawania starym rzeczom no-
wych funkcji, wytwarzania kwiatów z bibuły. Nie zapomnia-
no także o tym, by przekazać paniom najnowsze wiadomości 
na temat pielęgnowania zdrowia i urody organizując zajęcia 
ruchowe i warsztaty kreowania wizerunku. 

 W  każdej z  placówek, w  których odbywały się zajęcia 
zorganizowano wystawy prac. W Gminnym Ośrodku Kul-
tury przez cały czerwiec trwała ekspozycja finałowa, na 

której wyeksponowano wybrane dzieła. Wystawa świadczy 
o  tym, że kobieta zdolną i kreatywną jest! Pamiątką doku-
mentującą wspaniałe rezultaty talentu i aktywności naszych 
pań jest katalog poprojektowy.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.  
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  

PROW 2007-2013 dla małych projektów.

Instruktorskie „latanie”
edukacyjne. Zainteresowanych nigdy 
nie brakuje. Dzieci doskonale się bawi-
ły wytwarzając gałgankowe pacynki, 
ozdoby z  siana, oryginalne zwierzątka 
(kreatywne zabawy z papierem). Na Fe-
stynie Parafialnym z okazji Kiermaszu 
w Tarnowie Opolskim ponadto z pasją 
oddawały się malowaniu gipsowych 
wylewek, a  także wymyślały – nieby-
wałe niekiedy – sposoby na ozdabianie 
twarzy. „Lotne” warsztaty trwały przez 
maj i czerwiec.

 Po raz kolejny „Latający Anima-
torzy” wyruszyli w  teren, by nie tylko 
w  placówkach filialnych Gminnego 
Ośrodka Kultury, lecz także w  plene-
rze, przy okazji sołeckich festynów 
i  uroczystości, prowadzić działania 
animacyjne skierowane przede wszyst-
kim do dzieci. Zajęcia takie wyzwalają 
dziecięcą aktywność artystyczną, po-
budzają do twórczych poszukiwań, sta-
nowią doskonałą alternatywę dla prze-
siadywania przed ekranem komputera 
czy telewizora. Mają wysokie walory 
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Cool –Turobranie czyli co zaproponowali mieszkańcy
Na początku roku Gminny Ośrodek Kultury ogłosił 

wśród mieszkańców konkurs na projekt. Osoby prywatne 
lub organizacje miały zaproponować przedsięwzięcie ( im-
prezę, warsztaty, szkolenie, konkurs itp.), które angażowało-
by lokalną społeczność, spełniając jej oczekiwania. Do reali-
zacji wybrano cztery spełniające konkursowe założenia pro-
jekty. „Planszówkowy Tarnów Opolski” miał na celu reak-
tywowanie zainteresowania grami planszowymi. Autorem 
i  głównym realizatorem tego przedsięwzięcia był Grzegorz 
Tymczyszyn. Rozgrywki, które odbywały się w GOKu, prze-
biegały czteroetapowo – zwycięzcy otrzymali w nagrodę… 
gry planszowe. 

Kolejny projekt realizowany w  tarnowskiej placówce 
to cykl „Piękno i  zdrowie” zaproponowany przez Gerdę 
Glinkę. W czasie jego trwania młode specjalistki z dzie-

dziny rehabilitacji oraz kosmetologii prowadziły zajęcia 
teoretyczne (wykłady, prezentacje) i  praktyczne (warsz-
taty, ćwiczenia, pokazy) uczące dbałości o  sprawność, 
zdrowie i  urodę. Wiele uwagi poświęcono zapobieganiu 
wadom postawy i problemom ortopedycznym. Przedsię-
wzięcie dobiega końca. Nadal trwa ciekawy, opracowany 
przez Stowarzyszenie „Nasze Przywory” projekt „Cool– 
Przywory”. Jesienią w  Kosorowicach rozpoczną się cie-
kawe zajęcia pod nazwą „Tradycja i  nowoczesność czyli 
zamieszanie w garnku” wymyślony przez Szymona Dygę. 
Jak sugeruje tytuł, projekt przewiduje łączenie tradycyj-
nych przepisów na potrawy regionalne z nowinkami ku-
linarnymi. Planuje się, że 2 spotkania poprowadzi zawo-
dowy kuchmistrz wykorzystujący w swej pracy techniki 
kuchni molekularnej. 

Grupa FOLK – MODEL wyruszyła na podbój Polski
Jednym z efektów wielomiesięcznego projektu „Re–Ani-

macja Rzemiosła”, zrealizowanego przy wsparciu funduszy 
europejskich w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, 
była „Moda ze Śląska. Jedyna taka kolekcja”. Uczestniczki 
warsztatów modowych zaprojektowały podczas zajęć pro-
wadzonych przez Karolinę Dzieleńdziak i  Irenę Zielonkę 
komplety odzieży damskiej i męskiej inspirowane śląskimi 
strojami regionalnymi. Spośród nich wybrano do realizacji 
i zaprezentowano publicznie, podczas kończącej projekt im-
prezy, pięć projektów (cztery kobiece – w tym suknię ślubną- 
oraz jeden męski). Model i modelki, to młodzi mieszkańcy 
naszej gminy na co dzień uczący się, studiujący i pracujący, 
nie związani w jakikolwiek sposób z prezentacją mody. Kolek-
cję, jako Grupa FOLK – MODEL, przedstawili reprezentując 
Opolszczyznę w kategorii: rękodzieło w dzisiejszej modzie – 
projekty ubrań z inspiracją sztuki ludowej na Festiwalu Pio-
senki Ranczerskiej – „Wilkowyjce 2014”. Impreza ta odbywa 
się po raz trzeci, a  jej twórcą i dyrektorem jest aktor, Piotr 
Pręgowski, grający Pietrka w serialu „Ranczo”. W jej realiza-
cję zaangażowali się także inni aktorzy z tego popularnego 
serialu. W  organizację imprezy włączyło się Ministerstwo 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi wraz z  Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Festiwal, który ma formę trzyeta-
powego konkursu, stał się wielkim świętem kultury ludowej 
w  jej różnorodnych przejawach. Promuje przy tym kulturę 
żywą, podlegającą zmianom i  uwspółcześnieniu. Ponieważ 
kolejne edycje konkursu odbywają się w województwie ku-

jawsko – pomorskim FOLK – MODEL, wraz z innymi repre-
zentującymi Opolszczyznę grupami, zarówno na ćwierćfinał 
do Sannik koło Łowicza, jak i na półfinał do Przysieka koło 
Torunia jechał wiele godzin (i  wracał podobnie). Finał, do 
którego także nasza grupa się zakwalifikowała odbędzie się 
27 czerwca w Kikóle – także niedaleko Torunia. Znów czeka 
ich droga przez prawie całą Polskę. W chwili oddania gazety 
do druku jeszcze nie wiadomo, z czym nasi modele wrócą. 
Trzymamy kciuki! Ale na pewno wiemy, że FOLK – MODEL 
to… niezły model!

Młodzi aktorzy zmierzyli się  
z ironistą – Mrożkiem

W  kończącą długi czerwcowy weekend niedzielę miłośnicy 
teatru mogli podziwiać wspólne dzieło uczestników zajęć teatral-
nych, prowadzącego te zajęcia instruktora i niezaprzeczalnie jedne-
go z największych polskich dramaturgów współczesnych. Spektakl 
„Mrożek – Skrawki” został oparty na fragmentach sztuk Sławomi-
ra Mrożka w opracowaniu i reżyserii - kierującego pracą młodych 
adeptów aktorstwa - Tomasza Stochniała. Po raz kolejny zarówno 
uczestnicy zajęć jak i wprowadzający ich w tajniki sztuki scenicznej 
(sam będący wykwalifikowanym aktorem) dowiedli swojej wiel-
kiej wrażliwości artystycznej i  niewątpliwych uzdolnień. Zespół 
i  prowadzący zajęcia wybierają przy tym do realizacji scenicznej 
teksty niełatwe, o wysokich walorach artystycznych. Efekty za każ-
dym razem są doskonałe! Gratulujemy pomysłów i realizacji!

Gminny Ośrodek Kultury  
– Miejsce Odkrywania Talentów

Dyrektor Ośrodka Roz-
woju Edukacji przyznał 
Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury tytuł: Miejsca Od-
krywania Talentów. Jest to 
„wyróżnienie dla placówek, 
które w istotny sposób przy-
czyniają się do odkrywania, 
wspierania zdolności, zain-
teresowań oraz uzdolnień 
młodzieży”
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Przełom maja i czerwca w kalendarzu obfituje w wiele ważnych dat. Chcąc skumulować te rodzinne święta w jedno 
wielkie, od wielu już lat w poszczególnych sołectwach organizuje się festyny rodzinne. 

Udział w nich biorą zarówno dorośli jak i dzieci. 
To doskonała okazja na to aby do wspólnej zabawy zaprosić nie tylko najmłodsze pociechy, ale także mamy i taty. 

W Miedzianej

Gry, konkursy, dmuchana zjeżdżalnia, bryczka, mnóstwo słodkości oraz wspaniała atmosfera - to wszystko i jeszcze wię-
cej czekało na mieszkańców Miedzianej oraz gości z ościennych wsi podczas Festynu Rodzinnego. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom, którzy skorzystali z naszego zaproszenia, za wspaniałą wspólną zabawę. Dziękujemy wszystkim sponsorom za 
wsparcie finansowe i rzeczowe. Zapraszamy za rok :)

Sołtys wsi Miedziana

Dzień uśmiechu i radości
Tradycją stał się już Festyn Rodzinny pod hasłem „Mama, 

Tata i Ja”, który odbył się w niedzielę 1czerwca w naszym 
przedszkolu. Wiele niezapomnianych atrakcji czekało na 
wszystkich gości. Doskonale bawiły się wszystkie dzieci, ro-
dzice, babcie, dziadkowie, oraz wielu mieszkańców Przywór, 
okolicznych miejscowości, gości z bliska ale i z daleka. Na 
początku pani dyrektor przywitała wszystkich gości, później 
na scenie zaprezentowały się z programem dedykowanym 
rodzicom przedszkolaki. Dzieci przypomniały, jak ważną 
rolę w życiu pełni mama i tata. Były wiersze, piosenki, tańce. 
W naszą zabawę włączyli się także rodzice. Przedstawienie 
„Królewna Śnieżka” w  wykonaniu wspaniałych rodziców 
wzbudziło wiele emocji, radości i zaciekawienia, zwłaszcza 
wśród przedszkolaków, którzy na co dzień nie widzą rodzi-
ców w takich rolach. Były pokazy strażackie, kącik piękno-
ści, konkursy, kreatywne zabawy dla dzieci z balonami oraz 
wiele smakołyków.

Podziękowania
Dyrektor i grono pedagogiczne składa podziękowanie 

wszystkim aktorom, rodzicom, babciom, dziadkom naszych 
przedszkolaków i przyjaciołom naszego przedszkola za oka-
zaną pomoc w organizacji imprezy i pomoc w ciągu całego 
roku na terenie placówki, za zaangażowanie i życzliwość.

 PP Przywory

Wyjątkowy festyn rodzinny w Raszowej
Dobrym zwyczajem, który na trwale wszedł do kalenda-

rza raszowskich imprez, jest organizowanie letniego festynu 
rodzinnego. Tego typu impreza zorganizowana została w Ra-
szowej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia 
Pro Liberis Silesiae, przy wsparciu Rady Rodziców, DFK 
Raszowa oraz Rady Sołeckiej. Było to wyjątkowe wydarze-
nie. Stało się tak dlatego, iż oprócz oryginalnych występów 
dzieci tej placówki, będących żywym dowodem wagi i zna-
czenia pracy szkoły dwujęzycznej, miała miejsce prezentacja 
projektu „Natura i literatura Helmego Heine”, niemieckiego 
autora tekstów dla dzieci oraz ilustracji. 

Oprócz tej ekspozycji miała miejsce wystawa prezentu-
jąca ciągle mało znany kontynent, jakim jest z  pewnością 
Afryka, dokładnie Wybrzeże Kości Słoniowej. Pokaz ten 
przyczynił się nie tylko do poszerzenia wiadomości o Czar-
nym Kontynencie, ale uwrażliwił nadto dzieci na sytuację ich 
rówieśników, którym żyje się o  wiele trudniej. Na festynie 
gościł Wójt Gminy - Krzysztof Mutz, Radni oraz Burmistrz 
Gminy Partnerskiej z Bad Blankenburg - Frank Persike. Ca-
łość tej, jakże dynamicznej imprezy dopełniły występy dzieci 
z  Raszowej oraz grup tanecznych „Reflex” i  „Mini Reflex” 
z Krośnicy, grupa Mażoretek „Tęcza” z Raciborza oraz Ze-
spół Taneczny WAL-NAK, jak i gry, zabawy oraz konkursy. 
Po takiej porcji kreatywnej nauki i rekreacji rodzi się pyta-
nie: Czym ta nietuzinkowa placówka zaskoczy nas za rok? 
Bo to, że będzie to znów warta przeżycia impreza, to jest już 
dzisiaj pewne! 

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae

Z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziec-
ka życzymy jak najwięcej ciepła i ser-
decznych uczuć, wzajemnej bliskości, 
zrozumienia , uśmiechu na twarzy, 
dużo wspólnie spędzonego czasu, któ-
ry pozwala budować nierozerwalne 
i najcenniejsze z ludzkich więzi – wię-
zi rodzinne.

Redakcja
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Akademia Sztuk Walki  
Tarnów Opolski – Zdzieszowice 

Z trzeciego sektora

Początki Stowarzyszenia sięgają 1984r, kiedy to w Tar-
nowie Opolskim otworzono filię Strzeleckiego Klubu Ky-
okushin. Niestety, po kilku latach wspólnych treningów, 
zgrupowanie rozpadło się, a następne lata przynosiły 
klubowi ciągłe zmiany. Sukcesy, które zaczęła zdobywać 
Akademia, przyczyniły się do rozwoju, a także nowych 
pomysłów na działania klubu. 

W połowie 2011r. Stowarzyszenie przyjęło nazwę 
Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice. 
Zadaniami klubu jest uczestnictwo w pokazach, pozyski-
wanie adeptów, organizowanie zgrupowań i obozów let-
nich. Prowadzimy zajęcia z technik karate, samoobrony, a 
także fitness z elementami sztuk walki i samoobrony dla 
kobiet i mężczyzn. Naszym głównym celem jest stworze-
nie atrakcyjnej oferty sportowo – rekreacyjnej spędzania 
czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszyst-
kich tych, którzy interesują się sztukami walk, zachęca-
my do odwiedzenia naszej Akademii.

Środki finansowe, którymi dysponuje Akademia po-
zyskiwane są głównie od sponsorów prywatnych, firm 
oraz wpłat członkowskich, dodatkowo otrzymuje rów-
nież dofinansowanie z Urzędu Gminy w Tarnowie Opol-
skim oraz Urzędu Gminy Zdzieszowice.

Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice
ul. Kościuszki 21C/6 • 47-150 Leśnica

KRS: 0000055111

Sukcesy naszych adeptów
7 czerwca w Wieliczce odbył się IV Turniej o Puchar 

Soli dla dzieci i  młodzieży Karate Kyokushin. W  zawo-
dach wzięło udział ok. 360 zawodników z 29 klubów, tak-
że z Czech. Naszą Akademię reprezentowała 12-osobowa 
kadra. Kierownikiem ekipy był Sebastian Major, a sędzią 
Paweł Papoń. Dziękujemy za pomoc w transporcie Panu 
Damianowi Harasimczuk.

Miło nam również poinformować, że Wiktoria Kuch-
nia, Victoria Łukaszyńska oraz Martyna Diak, podczas 
IV Turnieju o Puchar Soli dla dzieci i młodzieży Karate 
Kyokushin w Wieliczce wywalczyły srebrne medale! 

17 maja 2014 roku w  Limanowej odbył się Interna-
tional Karate Kyokushin Tournament for Children and 
Junior "ONE WORLD ONE KYOKUSHIN". W zawodach 
wzięła udział rekordowa liczba uczestników, aż 420 za-
wodników z  32 klubów reprezentujących cztery kraje 
(Anglię, Czechy, Austrię i oczywiście Polskę). Naszą Aka-
demię reprezentowała 14-osobowa kadra, która wywal-
czyła 3 złote medale i 1 srebrny! Wiktoria Kuchnia była 
bezkonkurencyjna w konkurencji kata dziewcząt 8-9 lat, 
Wiktoria Ful wygrała kumite dziewcząt 12-13 lat, Mar-
tyna Diak pokonała wszystkie rywalki w kumite dziew-
cząt 10-11 lat, natomiast Kamil Kaliński zajął 2. miejsce 
w kumite juniorów +80kg.
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Wystawa artysty z Przywór
Joachim Stiebler jest mieszkańcem Przywór „od zawsze”. 

Tu chodził do szkoły podstawowej, stąd dojeżdżał po wie-
dzę do opolskiego technikum i szkół wyższych w Opolu, tu 
odkrył swoje pasje. Do tych największych zalicza historię, 
numizmatykę, literaturę, ale przede wszystkim najbardziej 
go pochłaniające – malarstwo i grafikę. Swoje dokonania 
na tym polu zaprezentował nam Joachim Stiebler w siedzi-
bie Stowarzyszenia, opowiadając o początkach malowania, o 
inspiracjach i odkrywaniu własnej drogi artystycznej, którą 
kroczy już 20 lat. 

 Stowarzyszenie Nasze Przywory

COOL PRZYWORY
Stowarzyszenie Nasze Przywory organizuje bezpłatne 

warsztaty pn. „Cool Przywory”:
 � od 30 maja do 30 września cykl warsztatów reportażu 
fotograficznego

 � 9 sierpnia pracownia alchemii kosmetycznej
 � 5 października „Przywory na starych mapach – historia 
zapisana kartografią”

Serdecznie wszystkich zapraszamy!
Stowarzyszenie Nasze Przywory

Trwa modernizacja sali treningowej formacji tanecznej Hałas
Z końcem maja Stowarzyszenie Kalejdoskop rozpoczęło realizację projektu pn. 

„Modernizacja ścian bocznych sali Pracowni Działań Szytych Na Miarę SZAFIR”. 
Operacja realizowana jest z zakresu małych projektów w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Projekt dotyczy sali konferencyjnej przy 
Zakładach Wapienniczych Lhoist S.A. Sala ta użyczona została naszej organizacji 
do realizacji celów statutowych. W realizację projektu zaangażowali się rodzice 
oraz sympatycy Formacji Tanecznej Hałas. Wszystkie odbywające się w obiekcie 
prace podejmowane są przez rodziców oraz ich przyjaciół w ramach wolontariatu. 
Ich praca polega na częściowym zamurowaniu otworów okiennych, montażu no-
wych okien, dociepleniu oraz tynkowaniu ścian. Zakończenie prac planowane jest 
na połowę sierpnia, wtedy bowiem rozpoczynają się zajęcia treningowe Formacji 
Tanecznej Hałas w ramach sezonu 2014/2015. Za wszelką pomoc w realizacji pro-
jektu serdecznie dziękujemy!

Nabory do grup formacji hałas odbywają się co roku na początku września. 
Szczegóły znajdują się na stronach internetowych www.halasdance.pl oraz www.facebook.com/halasformacjataneczna

Zapraszamy na pokazy taneczne, które odbędą się: 05 lipca w Grodzisku, 06 lipca w Kosorowicach oraz 20 lipca w Dańcu. 
Stowarzyszenie Kalejdoskop

http://www.halasdance.pl
http://www.facebook.com/halasformacjataneczna
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 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

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim
organizuje w lipcu wyjazdy:

• do Kina – Gang Wiewióra 3D
Spiżarnia pełna orzechów to marzenie każdej wiewiórki. Nie 
Inaczej jest w przypadku Wiewióra – nieco gburowatego 
mieszkańca miejskiego parku. Gdy w jego pobliżu odkrywa 
sklep z orzechami, ma tylko jeden cel – dobrać się do zgroma-
dzonych wewnątrz skarbów. Zaczyna organizować ekipę, by 
zrealizować skok, który ustawi  Ich ... na całą zimę.
Koszt wyjazdu 25 zł

• do JURAPARKU  Krasiejów
 – niesamowity tunel czasu który przeniesie Clę w lata kie-
dy powstawał świat

 – największe i najdokładniejsze rekonstrukcje dinozaurów
 – wspaniały świat rozrywki dla małych i dużych
Koszt 25 zł

• na: PIKNIK NA FLORYDZIE
 – Dzień pełen atrakcji na terenie poligonu 
1 Pułku Saperów w Brzegu

 – Wyjazd 15.07.br. 
Koszt wyjazdu 20 zł

• na BASEN w Gogolinie (wyjazdy raz w tygodniu w czwartki)
Koszt uczestnictwa S zł

Informacje i zapisy w placówkach GOK. Liczba miejsc ograniczona!

Terminy wyjazdów podane zostaną w późniejszym terminie.
Wyjazdy uzależnione są od ilości chętnych.

Wyjazdy dofinansowane przez Urzd Gminy w Tarnowie Opolskim.

Zapraszamy do wspólnej zabawy
Tegoroczne „Święto Tarniny” (5 – 6 lipca) zapowiada się 

niezwykle atrakcyjnie. Kolejny raz zakręcą się „Wiatraki”. 
Ćwierć setki zespołów zaśpiewa dawne, lecz nie starzejące 
się pieśni, zafurkoczą spódnice tancerek, zabrzmią znaną 
nutą kapele. W kontrapunkcie – „kolorowy zawrót głowy” 
czyli najnowsze dokonania w całkiem współczesnym tańcu 
zespołów z terenu gminy. Będzie okazja do wspólnego pobie-
siadowania i pośpiewania znanych szlagierów, pośmiania się 
ze wszystkich nonsensów współczesnego życia społecznego 
i politycznego wraz ze znanymi kabareciarzami. Pojawią się 
znów przysmaki z tarniny - tym razem przyrządzane w spo-
sób prawie laboratoryjny. I wiele innych atrakcji… Szczegó-
łowy „rozkład jazdy” – na plakatach.

Wakacje  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury
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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

Usługi ziemne

tel.: 506 722 461, 77 4644 786

• kopanie i układanie kanalizacji

• usługi koparko-ładowaką

• usługi ciągnikiem

ul. Ks. Klimasa 2, Tarnów Opolski, tel.: 512 306 447
Czynne codziennie 800–2100 *po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

 ̍Masaż leczniczy pleców (30–40 min) tylko 30zł

 ̍Masaż klasyczny całego ciała (45–5O min) tylko 5O zł

 ̍Masaże wyszczuplające już od 20 zł!

 ̍Masaże na łóżku nefrytowym (30 min) tylko 10 zł


