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„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy  
narodzenie Jezusa,  

Czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, 
że każdy człowiek  

jest kimś jedynym i niepowtarzalnym…”
Jan Paweł II

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2015, pełni nadziei spoglądamy 
w przyszłość. W tych wyjątkowych dniach życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Tarnów Opolski 

serdecznych spotkań rodzinnych, przyjaznych twarzy, dużo radości, szczęśliwych wspomnień, pogody ducha, 
spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.  

Niech radosna atmosfera Świąt, przepełnionych miłością, spokojem i przyjaźnią,  
zagości w naszych sercach na dłużej.

Krzysztof Mutz
Wójt Gminy

Rudolf Urban
Przewodniczący Rady Gminy

Zaufanie zobowiązuje

Pierwszy wywiad z Wójtem 
Gminy Tarnów Opolski – 

Krzysztofem Mutzem,  
po jego ponownym wyborze  
przez mieszkańców gminy.

Wydarzenia kulturalne

...czyli co się działo w gminie, 
a nie można było przegapić!

„Nauka też może być 
przygodą” 

Rozmowa o pasjach z laureatem 
prestiżowej nagrody Bawarskiej  
Akademii Sztuki w Monachium  

dr hab. Danielem Pietrkiem  
z Kosorowic.



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 „Aktualnościach Gminy Tarnów Opolski” bez zgody Wydawcy jest zabronione. 

No i po wyborach 
Wójtowi Gminy Krzysztofowi Mutz oraz wszystkim rad-
nym składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnej oraz 
satysfakcjonującej pracy na rzecz naszego środowiska w naj-
bliższej czteroletniej kadencji. Do rady gminy weszli: Schre-
iber Waldemar, Szymik Ewa, Dyga Dawid, Klama An-
drzej, Piechówka Bożena, Bahryj Zbigniew, Pietruszka 
Zygmunt, Wilk Waldemar, Patoła Anna, Kalla Rajmund, 
Dyga Szymon, Halupczok Krzysztof, Kobienia Alfred, 
Klimek Krystian, Urban Rudolf.

Redakcja

Zapraszamy do współpracy
Masz lekkie pióro, dobre oko do zdjęć lub głowę pełną pomy-
słów? Zapraszamy do współpracy nad tworzeniem „Aktual-
ności Gminy Tarnów Opolski”! Czekamy na zdjęcia, gotowe 
teksty albo interesujące tematy. Propozycje mailowo można 
przesyłać na adres promocja@tarnowopolski.pl.

Redakcja
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Podziękowania
Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle składają serdeczne podziękowania ro-
dzicom klasy III i IV: paniom Ewie Słobodzian, Jolancie Smolarek, Izabeli Fikus, Karolinie Korzeniec, nauczycielom: paniom 
Kornelii Glagli i Alicji Jajak oraz panu Wilhelmowi Kowalczyk, Bernardowi Sonsali oraz pani Elfrydzie Małek - za bezintere-
sowną pomoc w odremontowaniu zastępczej sali gimnastycznej w naszej szkole. Dzięki Waszej pomocy nasi uczniowie mogą 
doskonalić swoją sprawność fizyczną w odpowiednich warunkach.

PSP Nakło 
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Podziękowania
Wszystkim mieszkańcom Gminy Tarnów Opolski, którzy 
okazali mi zaufania i oddali na mnie swój głos w wyborach 
do Rady Powiatu, serdecznie dziękuję. Jednocześnie życzę 
wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszel-
kiej pomyślności i sukcesów w Nowym Roku.

Krystian Cichos

Uwaga HOTSPOT
Na terenie gminy utworzono otwarte punkty dostępu, umoż-
liwiające bezpłatne połączenie z Internetem za pomocą sieci 
bezprzewodowej opartej na standardzie Wi–Fi. Umożliwiają 
posiadaczom komputerów przenośnych, palmtopów, tele-
fonów komórkowych i  innych urządzeń (np. odbiorników 
GPS) bezpłatne połączenie z internetem. 
Zapraszamy do korzystania z lokalizacji w miejscowościach : 

 � Walidrogi ul. Opolska (budynek świetlicy)
 � Tarnów Opolski (ul. Ks. Klimasa budynek OSP)
 � Nakło ul. Przedszkolna 1 (budynek świetlicy wiejskiej 
i biblioteki)

 � Kosorowice ul. Opolska (budynek OSP)
 � Przywory ul. Wiejska (budynek świetlicy wiejskiej)
 � Miedziana ul. Wiejska (budynek świetlicy wiejskiej)

W miejscowościach: Kąty Opolskie oraz Raszowa obecnie 
trwają przygotowania techniczne do montażu hotspotów.

Urząd Gminy

Komunikat
Urząd Gminy Tarnów Opolski zwraca się z prośbą o spisa-
nie numerów chip z wszystkich posiadanych pojemników na 
odpady wraz z zaznaczeniem ich pojemności (kody znajdu-
ją się na tylnej części pojemnika). Spisane numery prosimy 
dostarczyć do Urzędu Gminy w  Tarnowie Opolskim (pok. 
3) lub przesłać na adres e-mail os@tarnowopolski.pl. Pojem-
niki, których numery nie znajdą się w bazie, nie będą zabie-
rane przez firmę świadczącą usługi związane z odbieraniem 
odpadów.

Referat Zamówień Publicznych i Promocji

mailto:promocja@tarnowopolski.pl
mailto:os@tarnowopolski.pl
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Za nami wybory, w których mieszkańcy dali mandat za-
ufania, przy niemal 90 procentowym progu poparcia,  

dotychczas urzędującemu wójtowi.
To zobowiązuje i  motywuje do jeszcze bardziej wytężo-
nej i efektywnej pracy – podkreśla nowo wybrany „stary” 
wójt Krzysztof Mutz.

Red.: Panie Wójcie, mieszkańcy po raz kolejny Panu zaufali, 
dając zielone światło do dalszej pracy. Jak zamierza Pan za-
gospodarować ten kredyt zaufania?
K. M.: Przede wszystkim chciałem ogromnie podzięko-
wać wszystkim tym, którzy poszli na wybory – tym, któ-
rzy powierzyli mi swoje głosy ale i  tym, którzy głosowali 
inaczej. Już sam fakt, że udali się do urn świadczy o zaan-
gażowaniu w życie lokalnej społeczności a  to jest najważ-
niejsze. Wszystkim im chciałbym obiecać, że nie zmarnuję 
powierzonego mi czasu i będę z pełnym zaangażowaniem 
pracował dla dobra naszej gminy. Uważam, że prawdziwa 
kampania wyborcza zaczyna się dopiero po wyborach, kie-
dy prezentujemy wyborcom swoje działanie – i to jest sedno 
sprawy. 

Red.: W mediach pojawiły się informacje o nowych inwesto-
rach chcących uruchomić działalność na terenie gminy. Czy 
może Pan powiedzieć coś więcej na ten temat?
K. M.: Mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy jest kilka 
firm poważnie zainteresowanych inwestowaniem w naszej 
gminie. Podczas mojej ostatniej wizyty w  Austrii prowa-
dziłem rozmowy z tamtejszymi przedsiębiorcami i efektem 
jest zainteresowanie m.in. firmy produkującej podzespoły 
dla firm z branży sanitarnej, takich jak Kludi czy Geberit. 
Zainteresowane rozbudową są również firmy już działające 
u  nas. Jest to powód do zadowolenia, gdyż rozwój w  tym 
kierunku spowoduje znaczny wzrost zatrudnienia a  ja za-
wsze, kiedy prowadzę rozmowy  z inwestorami, proszę ich 
aby w pierwszej kolejności zatrudniali mieszkańców naszej 
gminy. Pewną trudnością jest fakt, iż ziemia pod inwestycje 
znajduje się w rękach wielu właścicieli prywatnych. Stara-
my się oferować im za nią godną cenę. Rozważam też moż-
liwość długoterminowej dzierżawy terenów inwestycyj-
nych – na 30 bądź 50 lat, tak aby po tym czasie konieczna 
była prolongata. Jeśli firma przestanie istnieć albo przenie-
sie swoją działalność na inny teren, po wygaśnięciu umowy, 
teren wróci na własność gminy i będzie wykorzystany pod 
kolejne inwestycje gospodarcze.

Red. Mieszkańcy sygnalizują, że odbiór śmieci przybrał bar-
dzo restrykcyjny charakter i firma odbierająca odpady w nie-
których przypadkach nie chce odbierać pojemników. Z czego 
to wynika?
K. M.: Póki co staramy się aby takie sytuacje były incy-
dentalne, jednak wszyscy musimy zweryfikować to, co 
wyrzucamy do poszczególnych kubłów. Problem polega 
bowiem na tym, że wrzucamy śmieci nie do tych pojem-
ników, co trzeba. Podam przykład – zdarzały się telefony 
do urzędu z prośbą o dostarczenie dodatkowych pojemni-
ków z żółtą klapą, bo „zużyte pampersy już się nie mieszczą 
w jednym”. A przecież do pojemników na papier i tworzy-
wo trzeba wrzucać śmieci tzw. suche, niezanieczyszczone. 
Z pewnością pełne pampersy się do nich nie zaliczają, bo 

nie mogą być dalej przetworzone tylko po prostu zutyli-
zowane. W  sytuacjach, kiedy śmieci są źle segregowane, 
wzrastają koszty ich odbioru, utylizacji i odzysku. Gdy nie 
zachowamy pewnego poziomu recyklingu, zostaną nało-
żone na nas kary. Chcemy tego uniknąć, dlatego proszę 
wszystkich mieszkańców o prawidłowa segregację. Uchroni 
nas to przed dodatkowymi opłatami czy odmową odbioru 
pojemników.

Red. Mijający rok upłynął pod znakiem inwestycji. Jak Pan 
ocenia skalę przeprowadzonych prac?
K. M.: Biorąc pod uwagę dość mocno uszczuplony zmniej-
szoną subwencją oświatową  budżet, udało się nam zrobić 
bardzo dużo. Mam tu na myśli przede wszystkim inwesty-
cje drogowe, wodne i  remonty. Na uwagę zasługują rów-
nież projekty zrealizowane z funduszy zewnętrznych, m.in. 
komputery dla mniej zamożnych mieszkańców gminy i dla 
seniorów. Myślę, że najlepszym zwieńczeniem mijającego 
roku a jednocześnie inauguracją roku nadchodzącego, bę-
dzie budowa długo oczekiwanego placu zabaw w Tarnowie 
Opolskim.

Red. Co chciałby Pan przekazać mieszkańcom u schyłku tego 
pracowitego i pełnego emocji roku 2014?
K. M.: Przede wszystkim chciałbym życzyć wszystkim 
mieszkańcom i gościom, którzy zawitają do naszej gminy 
w czasie świątecznym, wiele radości, zdrowia, pogody du-
cha i tego magicznego ciepła rodzinnego, które nastraja nas 
pozytywnie na cały następny rok. A  wszystkich miłośni-
ków kolęd i pastorałek zapraszam do Kosorowic i Tarnowa 
Opolskiego, gdzie w święto Trzech Króli zagoszczą kolędy 
i  góralskie pastorałki śpiewane przez  kapelę z  Podhala. 
Proszę również o  wielkie serce, gdy zagra Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy oraz podczas licytacji na zdolną 
młodzież z naszej gminy na balu karnawałowym z aukcją 
charytatywną w Kosorowicach. I jeszcze raz dziękuję Wam 
kochani za zaufanie i wiarę w moje działanie.

Zaufanie zobowiązuje
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 Informacja
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim zwraca się do wszystkich osób, które ze wzglę-

du na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo, nie są w stanie w ramach posiadanych środków zakupić opału na 
zimę, odzieży zimowej lub żywności, do zgłaszania się do naszego Ośrodka lub o kontakt telefoniczny. Zwracamy się również 
z prośbą do osób prywatnych i instytucji działających na terenie naszej gminy o identyfikację i zgłaszanie do GOPS-u osób 
potrzebujących pomocy, w celu minimalizowania negatywnych skutków zimy. Czas zimy jest szczególnie trudnym okresem, 
w którym osoby pozbawione opału, ciepłej odzieży i podstawowych produktów żywnościowych są narażone na utratę zdro-
wia lub życia.

Osoby potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim 
przy ul. Osiedle Zakładowe 7, tel.77 400 35 50 – 55 w godzinach:

 � poniedziałek: 7 – 16,
 � wtorek – czwartek: 7 – 15,
 � piątek: 7 – 14.

W  naszej gminie odbyło się spotkanie podsumowujące 
trzyletnią działalność Gminnego Zespołu Interdyscypli-
narnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Udział 
w  nim wzięli członkowie zespołu oraz zaproszeni goście. 
Zespół Interdyscyplinarny rozpoczął swoją działalność po 
powołaniu przez Wójta Gminy w dniu 12 września 2011 r. 
Jest to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją 
wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytu-
cji, którą reprezentują, podejmującą współpracę i  skoordy-
nowane działania, mające na celu niesienie pomocy osobom 
krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na 
terenie Gminy Tarnów Opolski. Posiedzenia grup roboczych 
odbywają się w  obecności osób, co do których istnieje po-
dejrzenie, że są dotknięte przemocą oraz osób, które stosują 
przemoc. Skład osobowy grup roboczych jest zawsze uzależ-
niony od skali występującego problemu w rodzinie. 

Z  przebiegu spotkań grup roboczych wynika, że inter-
dyscyplinarność ma wiele zalet: szybki i pełny przepływ in-
formacji między służbami, możliwość podjęcia działań in-

Minęły trzy lata działalności 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Tarnowie Opolskim
terwencyjnych, zaplanowanych i  skoordynowanych, niepo-
wielających się. Dla skutecznego przeciwdziałania przemocy 
w  rodzinie konieczna jest świadomość specyfiki zjawiska 
i wiedza na temat cyklu przemocy w rodzinie oraz sytuacji 
psychologicznej osób jej doświadczających, zwłaszcza, że 
z przemocą w rodzinie wiąże się wiele mitów i stereotypów 
z pewnością utrudniających walkę z tym zjawiskiem. Prze-
moc w  rodzinie inaczej zwana przemocą domową to nie 
tylko przemoc fizyczna, lecz także psychiczna, seksualna 
lub ekonomiczna. Wbrew stereotypom, ma ona miejsce nie 
tylko w rodzinach z tzw. „marginesu społecznego”, lecz tak-
że w  tych dobrze sytuowanych, uważanych za „normalne” 
i  występuje we wszystkich grupach społecznych. Przemoc 
w  rodzinie nie jest zachowaniem incydentalnym i  zwykle 
powtarza się. Dlatego też członkowie Zespołu Interdyscy-
plinarnego apelują do osób będących świadkiem przemocy 
w rodzinie o powiadamianie o  tym zespołu, policji lub in-
nego podmiotu działającego na rzecz przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie.

Halina Pacholczuk
Kierownik GOPS



POJEMNIK ŻÓŁTY 
tworzywa sztuczne, papier, 

puszki aluminiowe i metalowe

• kartony, pudełka kartonowe
• gazety, czasopisma, katalogi, gazetki re-

klamowe, papierowe ulotki, prospekty
• zeszyty, stare książki
• torebki papierowe, papier pakunkowy
• tekturę falistą
• kartoniki wielowarstwowe po napojach 

(np. tetra pak)
• butelki plastikowe po napojach (szcze-

gólnie typu PET)
• butelki plastikowe po kosmetykach 

i środkach czystości
• duże folie opakunkowe, torebki foliowe
• puszki aluminiowe i metalowe

• papieru kopiującego i kalek
• papieru mocno zabrudzonego lub 

tłustego
• resztek żywności
• części plastikowych nie będących opa-

kowaniami
• kawałków styropianu
• tworzyw sztucznych pochodzenia me-

dycznego
• innych surowców (np. elementów drew-

nianych, szklanych itp.)

POJEMNIK ZIELONY 
szkło bezbarwne 

i kolorowe

• butelki po napojach
• słoiki po przetworach
• pojemniki i naczynia szklane

• szkła płaskiego (szyb okiennych, luster)
• naczyń ceramicznych, fajansowych, 

kryształowych i porcelanowych
• butelek z tworzywa sztucznego
• żarówek i lamp rtęciowych
• toreb foliowych

POJEMNIK BRĄZOWY
 bioodpady

• odpady kuchenne pochodzenia roślin-
nego (skorupki jajek, resztki owoców 
i warzyw, fusy po kawie i herbacie, łupi-
ny orzechów)

• trawę, liście i kwiaty
• resztki roślin ciętych i doniczkowych
• wióry z drewna i słomy
• drobne gałęzie, igliwie

• kamieni, popiołu, żużlu
• opakowań
• resztek mięsa i kości, zepsutej żywności
• odchodów zwierzęcych
• papierosów, niedopałków

 NIE

 NIE

 NIE

 TAK  TAK  TAK

Prosimy o zgniatanie butelek PET, kartonów i puszek!

PAMIĘTAJ!Segregacja to ochrona środowiska!Prosimy o wrzucanie tylko czystych surowców wtórnych według instrukcji.
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Drodzy mieszkańcy!
Po ponad półtorarocznym okresie obowiązywa-

nia nowej ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w  gminach, chcieliśmy podzielić się z  Wami swoimi 
spostrzeżeniami i  wnioskami, przypomnieć zasady 
segregacji odpadów oraz przekazać ważne informacje, 
które mogą nas uchronić przed podwyżkami cen wy-
wozu odpadów w przyszłości. 

Zmiany, które wprowadzono w  przepisach regulu-
jących „gospodarkę śmieciową”, miały na celu objęcie 
wszystkich mieszkańców zorganizowanym odbiorem 
odpadów komunalnych, rozwój segregacji odpadów 
i wyeliminowanie dzikich wysypisk śmieci. Rewolucja 
w systemie śmieciowym w naszym kraju jest przepro-
wadzana po to, aby uszczelnić gospodarkę odpadami 
i  osiągnąć poziomy recyklingu narzucone przez Unię 
Europejską oraz przygotować odpady komunalne do 
ponownego użycia. 

Za niewypełnienie zobowiązań przewidziane są 
kary finansowe – płaciła je już Francja, nie chcieliby-
śmy aby płaciła je Polska, aby płaciła je Gmina Tarnów 
Opolski. 

Nasza gmina objęła systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi zamieszkane nieruchomo-
ści. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, np. 
zakładów pracy, sklepów, obiektów użyteczności pu-
blicznej itp. są zobowiązani do samodzielnego zawar-
cia umowy z  przedsiębiorcą odbierającym odpady. W 
styczniu 2014 r., aby wspomóc rodziny wieloosobowe, 
wprowadziliśmy zniżki dla gospodarstw 5-cio osobo-

wych i  większych. W celu utrzymania poziomu opłat 
za gospodarowanie odpadami, Gmina w  odrębnych 
postępowaniach przetargowych wydzierżawiła pojem-
niki i wyłoniła firmę odbierającą odpady. Przedsiębior-
stwo wywożące śmieci zgłasza jednak do Urzędu, że nie 
wszyscy mieszkańcy, którzy zobowiązali się w deklara-
cji do segregacji śmieci, robią to w sposób prawidłowy. 
Niestety, wiele osób wciąż popełnia błędy przy segre-
gacji, zapominając m.in. o  zgniataniu plastikowych 
butelek, czy papierowych kartonów, co w konsekwencji 
powoduje błyskawiczne zapełnianie się kontenerów, 
a w przyszłości może skutkować podwyżkami, bo takie 
kontenery trzeba częściej opróżniać. Błędem jest wrzu-
canie do pojemników na odpady zmieszane np. plasti-
ku, papieru lub innych opakowań, które przeznaczone 
są do recyklingu. Podobnie sprawa ma się przy wrzuce-
niu chociaż jednego odpadu nie nadającego się do odzy-
sku do pojemników przeznaczonych na segregację – na 
przykład zużytych pampersów do pojemnika na papier 
i plastiki. W obu przypadkach selektywna zbiórka od-
padów prowadzona jest w sposób nieprawidłowy. 

W nadchodzącym roku przedsiębiorstwo wywożące 
odpady, wspólnie z Urzędem Gminy, rozpocznie kon-
trole u właścicieli i zarządców nieruchomości w zakre-
sie segregacji odpadów. 

Krzysztof Mutz 

Wójt Gminy Tarnów Opolski
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom działającym na terenie  
Gminy Tarnów Opolski, dziękujmy za trud podejmowanej na co dzień pięknej pracy w roli Nauczyciela.  

Życzymy, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie  
w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji.

Redakcja

Europejski Dzień 
Przywracania 

Czynności Serca
Z okazji „Europejskiego Dnia Przy-

wracania Czynności Serca", ogłoszone-
go przez Europejską Radę Resuscytacji, 

nasza szkoła już po raz kolejny uczestniczyła w półgodzinnej 
próbie, ustanowienia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu 
resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Akcja została zor-
ganizowana przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W tym wydarzeniu brali udział wszyscy uczniowie, 
pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście na, czele z panem 
sołtysem Rafałem Zmudą. Dziękujemy wszystkim, którzy 
wraz z nami uczestniczyli w pobijaniu rekordu. 

 PSP Nakło Małgorzata Mazur 

Niezwykła nagroda w konkursie 
MAGICZNA PUSZKA

Uczennice naszej szkoły: Weronika Czypek oraz Klaudia 
Szymik, miały okazję gościć na zielonej szkole zorganizowa-
nej przez fundację RECAL, zajmującą się odzyskiem puszek 
aluminiowych. Była to nagroda za aktywny udział w konkur-
sie ekologicznym MAGICZNA PUSZKA, organizowanym 
od wielu lat przez Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim. Na 
zieloną szkołę zaproszonych zostało 15 najaktywniejszych 
szkół z całej Polski. W trakcie pobytu na uczestników cze-
kało wiele atrakcji, a jedną z najważniejszych była możliwość 
zamieszkania w znanym w całej Polsce Centralnym Ośrod-
ku Przygotowań Olimpijskich w Spale koło Tomaszowa Ma-
zowieckiego, gdzie mieszkali i trenowali polscy olimpijczycy. 
Najważniejsze punkty programu opierały się oczywiście na 
edukacji ekologicznej. Dlatego też, uczestnicy mieli niesa-
mowitą okazję zwiedzić fabrykę puszek aluminiowych Ball 
Packaging Europe, Centrum Recyklingu Recan, oraz fabry-

Pomarańczowy dzień w przedszkolu  
w Tarnowie Opolskim

Gdy całe USA obchodziło HALLOWEEN – my obchodzi-
liśmy Przedszkolne Święto Dyni. W tym dniu wszystko było 
pomarańczowe. Na stole królowała zupa dyniowa, przez wie-
lu jedzona pierwszy raz w życiu. Na korytarzach można było 
podziwiać wszelkiego rodzaju i przeróżnej wielkości dynie. 
Dzieci poznały wartości odżywcze tego warzywa, a rodzice 
mogli zapoznać się z nimi, czytając gazetkę informacyjną na 
korytarzu. Teraz każdy przedszkolak wie, jak wygląda kolor 
pomarańczowy, ponieważ nie było osoby, która nie miałaby 

Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego 
z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie 

Opolskim pobijały Rekord Guinnessa

W dniu 30 września o  godzinie 
12.00 wszystkie obecne przedszkolaki, 
a było ich 109, z wielkim zaangażowa-
niem rozpoczęły dwuminutowe mycie 
zębów. Przyłączyliśmy się w  tym sa-
mym do ogólnopolskiej akcji Akademii 
Aquafresh. I udało się! Nowy Rekord 
został ustanowiony. Ponad 313 tysię-
cy przedszkolaków z całej Polski myło 
jednocześnie zęby. Akademia Aqu-
afresh to największy w Polsce program 
profilaktyki higieny jamy ustnej, a na-
sze przedszkole już po raz trzeci bie-
rze udział w  jego realizacji. Bohate-
rowie programu: „Pastusie” i  „Bar-
ney”, uczą dzieci jak prawidłowo dbać 
o  ząbki oraz jak walczyć z  niedobrym 
„robaczkiem-próchniaczkiem”.
Przedszkola Publicznego z Oddziałami  

Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim

na sobie czegoś w tym kolorze. Pomysł spodobał się zarów-
no dzieciom, jak i rodzicom. Podpowiadamy, że w następnej 
kolejności szukamy strojów w kolorze niebiesko-białym, ale 
o tym zimową porą….

 Przedszkole Publiczne z Oddziałami 
Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim
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Dzień Nauczyciela w gimnazjum….
„Szkoła –to w dużej mierze nauczyciele, chociaż ilościowo, 

w  porównaniu z  uczniami, stanowią niewielki procent osób 
ją tworzących. Nie na darmo jakość szkoły ocenia się według 
jakości nauczycieli. Co znaczy dobra szkoła? Ta, której ukoń-
czenie daje największe szanse na dalszą edukację. Dlaczego 
jest dobra? Bo ma dobrych nauczycieli, czyli takich, którzy po-
trafią przekazać wiedzę”.

W. Wegener

Spotkanie z Miłością
W Publicznym Gimnazjum w  Przyworach odbyło się 

przedstawienie pt. „Spotkanie z  Miłością” w  wykonaniu 
uczniów z  koła teatralnego pod kierunkiem nauczycielki 
Małgorzaty Rowińskiej. Uczniowie wcielili się w role studen-
tów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy prowadzili dysku-
sję w krakowskiej kawiarni „u Hawełki” w oparciu o teksty 
Karola Wojtyły – utwory poetyckie i dramaty. Miłość rozu-
miana była wieloznacznie – jako miłość do ukochanej osoby, 
miłość do matki, ojczyzny i Boga. Przedstawienie przeplecio-
ne zostało koncertem skrzypcowym oraz pieśniami solowy-
mi i chóralnymi. Zakończyło się ulubioną pieśnią Świętego 
Jana Pawła II – „Barka”. Spotkania papieskie w Publicznym 
Gimnazjum w Przyworach odbywają się co roku zawsze w li-
stopadzie i mają różny charakter. Za życia Papieża były orga-
nizowane z okazji imienin Karola Wojtyły, które obchodził 
4 listopada, a po śmierci w miesiącu pamięci o tych, którzy 
odeszli. Papież, zwracając się do młodych prosił, aby pamię-
tali o Nim za życia i po śmierci. Uczniowie PG w Przyworach 
pamiętają.

 PG Przywory

kę Pepsico. Była to praktyczna prezentacja drogi życia alum-
iniowej puszki od produkcji do recyklingu. Na zakończenie 
zielonej szkoły wszyscy otrzymali dyplomy uczestnictwa 
z rąk prezesa fundcji RECAL. Wyjazd ten był świetną okazją 
do tego, aby z innymi uczestnikami wymienić się pomysłami 
i doświadczeniami w zakresie działalności ekologicznej.

PSP Kąty Opolskie

Tymi słowami dyrektor gimnazjum rozpoczęła oficjalną 
część akademii z  okazji Dnia Nauczyciela, w  której zostali 
nagrodzeni pracowni szkoły: v-ce dyrektor Ewa Pilarska, 
Bartłomiej Kindrat, Renata Kwiatek, Marzanna Kuźma, 
Małgorzata Migurska- Sztangret, Urszula Piechota i  Teo-
fil Jafernik. Nagrodę Wójta Gminy otrzymała: Małgorzata 
Juranek. Dzień Nauczyciela był również okazją do wręczenia 
listu gratulacyjnego z okazji 30 - lecia pracy zawodowej - p. 
v-ce dyr. Ewie Pilarskiej. Z rąk Kuratora Opolskiego dwie 
panie: Renata Patola i  Małgorzata Juranek, otrzymały Me-
dal Srebrny za Długoletnią Służbę. Akademię zakończył 
program artystyczny uczniów przygotowany przez panie: 
Renatę Patolę i Małgorzatę Tatinę. Wszystkim nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pra-
cy zawodowej.

PG Tarnów Opolski
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Redaktor: Bezpośrednim powodem naszego spotkania jest 
Pana książka i  postać Horsta Bienka, który – także dzięki 
Pana osobistej fascynacji, jego nie tyle dziełem, ile życiem –po-
nownie zaistniał w międzynarodowym środowisku. Ponadto, 
ostatnio spotkał Pana nie lada zaszczyt – za tę książkę otrzy-
mał Pan prestiżową nagrodę Bawarskiej Akademii Sztuki 
w Monachium. Proszę o tej nagrodzie opowiedzieć.
Daniel Pietrek: Rzeczywiście, to wyróżnienie sprawiło 
mi ogromną radość. Tym bardziej, że Bawarska Akademia 
Sztuki jest instytucją nobliwą. Jej polskimi członkami byli 
Wisława Szymborska i Tadeusz Różewicz.
Red.: Gratulujemy prestiżowej nagrody! I tym bardziej nie-
cierpliwie – mówię tu o  nie - germanistach – oczekujemy na 
ukazanie się pracy o  Bienku w  polskim przekładzie. Trochę 
dziwi mnie, że tak odwleka się to w czasie…
D. P.: Książka, która ma się ukazać, nie będzie po prostu 
przekładem mojej pracy habilitacyjnej. Będzie to pozycja 
popularnonaukowa. Niektóre jej fragmenty muszą zostać 
„przepracowane”, uproszczone. Na takiej decyzji - mam na-
dzieję– skorzysta grono czytelników, którzy zainteresują się 
postacią Bienka, a nie problemami naukowymi. Z powodów, 
które podałem, polska edycja wymaga gruntownego i prze-
myślanego przygotowania, a to – czasu. 
Red.: Że Horst Bienek to pisarz ważny, zaliczany do twórców 
kanonu literatury Górnego Śląska, wiadomo. Uważają tak nie 
tylko intelektualiści, ba, uznano go za najważniejszego z tych 
pisarzy. W tym kontekście nie dziwi mnie, że w  każdej roz-
mowie z  Panem, prędzej czy później, to on staje się tematem 
wiodącym – i  to nie tylko w  naukowych czasopismach, któ-
rym udzielał Pan (i zapewne jeszcze udzieli) wywiadów. Nasi 
czytelnicy jednak pragną Pana poznać, jako – od niedawna – 
mieszkańca Kosorowic, sąsiada, kolegę – nie z uniwersyteckie-
go podwórka. Zgadzając się zatem, że „Horst Bienek wielkim 
twórcą był” (że pozwolę sobie na żartobliwą parafrazę), pytam: 
Kim jest Daniel Pietrek, kiedy opuszcza katedrę, kiedy nie zaj-
muje się pracą naukową?
D. P.: Pochodzę z Góry Świętej Anny. Teraz, z okien mo-
jego domu, gdzie mieszkam z  rodziną, w  pogodne dni 

mogę dostrzec swój „kraj lat dziecinnych”. Mam to wielkie 
szczęście, że to, co robię zawodowo, cieszy mnie i bawi, daje 
satysfakcję.
Red.: Może Pan opowiedzieć szerzej o  swoich zainteresowa-
niach? Poza Bienkiem ?
D. P.: Jak wspomniałem, uwielbiam literaturę, sporo czy-
tam (wyjąwszy krótkotrwałe okresy intensywnej pracy nad 
jakimś szczególnie absorbującym zagadnieniem). Nie tylko 
– jak można by podejrzewać - literaturę niemiecką. Staram 
się na bieżąco śledzić nowe zjawiska w literaturze polskiej. 
Chętnie rozmawiam o  książkach, analizuję, dyskutuję. Na 
studiach byłem członkiem studenckiego teatru. Uważam, że 
nie można zamykać się w  kręgu opisanym jedynie własną 
działalnością naukową. A nawiązując do moich fascynacji 
teatrem – pod koniec studiów zainteresowałem się współ-
czesnym dramatem niemieckim. Moją pracę magisterską 
pisałem na ten temat. Później, gdy okazało się, że praca 
nad spuścizną Horsta Bienka nie przebiega tak gładko jak 
myślałem na początku, zająłem się recepcją Gombrowicza 
w teatrze niemieckim. Odkryłem bowiem, że autor ten miał 
w Niemczech więcej realizacji scenicznych niż w Polsce.
Red.: No i znów pojawia się Bienek! Chyba nie da się uciec od 
tego pisarza i Pana pracy, która – mimo iż trwała całą dekadę 
– tak piękne przyniosła owoce. A właściwie, dlaczego wszystko 
trwało tak długo?
D. P.: Kiedy mój mentor, profesor Zybura zasugerował mi, 
abym spróbował poszukać archiwaliów dotyczących pisa-
rza, o którym zaczęto mówić po jego śmierci, że być może 
był ważniejszym od Grassa, postanowiłem w czasie wakacji 
udać się do Niemiec. Miało być „szybko, krótko i na temat”. 
Okazało się, że nic z  tego! „Odbiłem się” od wszystkich 
drzwi. Poświęcałem kolejne wakacje i  ferie na torowanie 
sobie drogi, szukanie, porządkowanie dokumentów. Same 
czynności formalnoprawne trwały – bagatela! – półtora 
roku. A uzyskiwane zezwolenia też podlegały ogranicze-
niom – na przykład czasowym. Trzeba pamiętać, że nie 
tylko spuścizna pisarza zdeponowana w Dolnosaksońskiej 
Bibliotece Krajowej stanowi podstawę moich badań. Chcia-
łem także dotrzeć do dokumentów, które w  jednoznacz-
ny sposób odpowiedziałyby na pytanie: „Dlaczego Bienka 
aresztowano i skazano na łagier?” Jak można się domyślać, 
już sama możliwość wglądu w  archiwa STASI jest sprawą 
niesłychanie trudną. A jeszcze wykorzystanie tych informa-
cji w oficjalnej publikacji !
Red.: Lecz Panu się udało!
D. P.: Muszę przyznać, że miałem niewiarygodne szczęście! 
Dotarłem do stosownych dokumentów STASI i Sowieckiego 
Trybunału Wojskowego. Publikując odkryte fakty, naro-
biłem troszkę zamieszania, gdy trzeba było zweryfikować 
„obowiązujący” mit Bienka – opozycjonisty. Mit, który 
stworzył sam pisarz, a który ciążył jego sumieniu (czego od-
bicie można znaleźć w późnych utworach). Banalna prawda, 
choć nie umniejsza rangi cierpień pisarza i dowodzi repre-
syjności systemu, jest taka, że powodem aresztowania była 
przysługa oddana przez Bienka jego ówczesnemu partnero-
wi, który okazał się współpracownikiem CIA.
Red.: Wiem z  Pana wcześniejszych wypowiedzi, że lektura 
bienkowych pamiętników także dostarczyła Panu wielu rewe-
lacji. Że liczne inne dokumenty (nawet zeznania podatkowe) 
pozwoliły Panu dogłębnie poznać rzeczywistość polityczną, 
społeczną i kulturalną, w jakiej twórca funkcjonował. Poznał 
Pan osobiste doświadczenia, radości i troski, fascynacje, a tak-
że „ciemne strony” osobowości Bienka. Dlaczego uważa Pan, 
że należało to robić?

„Nauka też może być przygodą” – mówi dr hab. Daniel Pietrek,  
adiunkt Instytutu Germanistyki na Uniwersytecie Opolskim.
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D. P.: Postać i dzieło Horsta Bienka uważam za niesłycha-
nie ważne. Lektura tych dokumentów i  pamiętniki (miej-
scami brutalnie szczere) stanowią klucz do całej twórczo-
ści autora – nie tylko literackiej. Uważam, że przyjrzenie 
się twórcy i ponowne odczytanie jego dzieł – z całą wiedzą 
o  jego życiu, „kuchni literackiej”, rzeczywistości społecz-
no – politycznej w jakiej pisarzowi przyszło żyć – w Polsce 
i w Niemczech (zarówno Wschodnich jak i Zachodnich) jest 
ważne i  potrzebne. Dlatego przebijałem się uparcie przez 
przeszkody, zdobywałem kolejne zezwolenia, pukałem do 
wszystkich możliwych drzwi…
Red.: Nawet z tak skrótowego sprawozdania wyłania się obraz 
tytanicznej pracy, jaką Pan musiał wykonać. A pamiętajmy, że 
zgromadzony materiał należało jeszcze poddać krytycznemu 
opracowaniu. Nie dziwi zatem, że prace trwały dziesięć lat. 
Zważywszy, że trzeba było podejmować także inne obowiązki.
D. P.: Dużym ułatwieniem było dla mnie uzyskanie naj-
pierw dofinansowania z DAAD, a później komfortowe wa-
runki, jakie stwarza stypendystom Fundacja Humboldta. To 
była prawdziwa radość. Ogromnie wiele zyskałem – także 
w sensie rozwoju osobistego i rozwinięcia aparatu naukowe-
go. Tam należało wykazywać się ogromną samodyscypliną 

– zresztą po prostu nie wypadało robić czegoś niedokładnie!
Red.: Pozostańmy chwilę przy temacie stypendiów. Takie in-
formacje z pierwszej ręki od wielokrotnego stypendysty mogą 
być cenne dla naszych młodych czytelników.
D. P.: To wielkie udogodnienie dla wszystkich, którzy chcą 
coś osiągnąć w jakiejkolwiek dziedzinie. Konkursy takie są 
cyklicznie ogłaszane. Można do nich przystępować już pod-
czas studiów i  po studiach. Trzeba po prostu szukać fun-
dacji powołanych dla wspierania dziedziny, jaka nas inte-
resuje. Są także programy ministerialne. Tutaj promowane 
są szczególnie te projekty, które mają element nowatorski 
i  które mogą znaleźć zastosowanie w  praktyce. Wspomnę 
jeszcze, że dla członków mniejszości są specjalne programy 
w DAAD. Naprawdę, warto się rozejrzeć – wystarczy mieć 
pomysł i  co jakiś czas zaglądać do Internetu. A kiedy się 
znajdzie coś dla siebie – po prostu wysłać aplikację. Czasem 
trzeba wykazać się cierpliwością, pokonać dłuższą drogę. 
Ale warto! Nauka też może być przygodą...
Red.: I niech to będzie konkluzja naszej rozmowy! Dziękuję 
za poświęcony czas. Życzę dalszych sukcesów. Choć trudno bę-
dzie Panu „przebić” samego siebie. Wysoko ustawił Pan sobie 
poprzeczkę! 

Rozmawiała Irena Zielonka

Bliskie spotkania z naturą i historią
 To prawda, że świat się skurczył, granice otwarły i dziś 

możemy bez przeszkód podróżować w  ciekawe, egzotycz-
ne miejsca. Lecz by doświadczyć historii, poznawać skarby 
natury i zadumać się nad pamiątkami kultury materialnej, 
często wystarczy wyjść za próg. 

Myśl o  tym, aby zainspirować do takich doświadczeń, 
a przy tym zaproponować mieszkańcom Tarnowa Opolskie-
go i okolic spędzenie czasu w sposób atrakcyjny, interesujący 
i aktywny, skłoniła Gminny Ośrodek Kultury do zaplanowa-
nia na 4 października br. imprezy rekreacyjnej pod nazwą 
„Szlakiem tarnowskich atrakcji”. Wspólnie z kierownikiem 
Hali Sportowej – Tomaszem Regą – opracowano trasę tu-
rystyczną, która łączy wszystkie ciekawe miejsca w Gminie 
Tarnów Opolski. Szlak ten cechuje oryginalna właściwość – 
można na niego wyruszyć z wielu punktów i – poruszając się 
w  dowolnym kierunku - odbyć jedną lub wiele wycieczek. 
Długość wszystkich ścieżek liczy ponad 60 km – dystans 
do przebycia rowerem. Można też – oczywiście – zaplano-
wać wyprawę pieszą (spacer, nordic walking) wybierając 
dystans w zależności od kondycji i posiadanego czasu. Pra-
gnąc umożliwić zarówno „skołowanym” jak i „spieszonym” 
udział w imprezie, przygotowano rajd pieszo–rowerowy. 

Amatorzy dwóch kółek wyruszyli spod Gminnego Ośrod-
ka Kultury o godzinie 11.00, zaś zwolennicy spaceru o 12.45. 
Grupą rowerową dowodził Tomek Rega, który także cieka-
wie i dowcipnie opowiadał o odwiedzanych miejscach. Przy 
zwiedzaniu kopalni wapienia swoją wiedzą wsparł go Zdzi-
sław Barglik. Grupę pieszą prowadził Zygmunt Pietruszka, 
zaś opowieściami o mijanych miejscach raczył uczestników 
Krzysztof Wysdak. Obie grupy spotkały się w legendarnym 
miejscu zwanym „Księżym Dołem”. Tu na rajdowiczów cze-
kał strażnik leśny (i  radny RG w  jednej osobie) Waldemar 
Wilk oraz kolejna porcja interesujących informacji – tym 
razem na temat fauny i  flory otaczających lasów. Biorącym 
udział w imprezie nie tylko zapewniono korzystną dla zdro-
wia porcję ruchu, nie tylko uraczono sporą dawką wiedzy 
i  ciekawostek o  historii, legendach, unikatowej roślinności 
i zabytkach, ale zadbano też o możliwość wytchnienia i po-
krzepienia w  śródleśnym miejscu odpoczynku – „Sarna”. 
Tam, odpowiadając na przygotowane przez organizatorów 
pytania, uczestnicy rajdu mogli się przekonać jak wiele za-

pamiętali z  przekazanych przez przewodników informacji 
o  historii, przyrodzie, dorobku materialnym i  obiektach 
sakralnych. Zwycięzcy quizu otrzymali w nagrodę kijki do 
nordic walkingu opatrzone logo głównego sponsora imprezy 
- PZU. By uzupełnić zapas kalorii na powrotną drogę, wszy-
scy posilili się grochóweczką. 

Plonem imprezy stały się ciekawe zdjęcia, mapa mogąca 
służyć turystom z bliska i z daleka, folder zachęcający do od-
wiedzania naszej gminy i to co bezcenne – miłe wspomnie-
nia i zawarte na szlaku przyjaźnie. 

Bez wsparcia sponsora – firmy PZU oraz zaangażowania 
wielu osób, impreza nie mogłaby się odbyć z takim rozma-
chem. Serdecznie dziękujemy im wszystkim! Na szczególne 
wyrazy wdzięczności organizatorów i uczestników zasługu-
ją panowie: Zdzisław Barglik, Zygmunt Pietruszka, Tomasz 
Rega, Waldemar Wilk i  Krzysztof Wysdak oraz Piekarni 
Edma  - Małgorzata  Durańska-Flisiak Paweł Flisiak

Szlaki turystyczne Gminy Tarnów Opolski zapraszają!
Gminny Ośrodek Kultury
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Stylowo, folkowo i modnie
Zdawałoby się, że słowa: moda i  tradycja wzajemnie się 

wykluczają. Pierwsze z tych pojęć zakłada nieustanną zmien-
ność i przemijanie, drugie zaś – stałość i powtarzalność. A 
jednak próby reaktywacji tradycyjnych technik, rękodzieła 
i  wzornictwa oraz kreatywne łączenie tego, co niezmienne 
i trwałe z nowoczesnością, przyniosło w naszej gminie cie-
kawe rezultaty. Sukces grupy Folk – Model wzmógł zain-
teresowanie młodzieży tematyką regionalną i  pobudził do 
poszukiwań korzystnego mariażu starego z nowym. Kilko-
ro młodych ludzi zawiązało nieformalną grupę Etno – Styl 
i we współpracy ze Stowarzyszeniem PRO, zapewniwszy so-
bie wsparcie Gminnego Ośrodka Kultury, stworzyło projekt 
przedsięwzięcia PRO – MODA.

Na działania projektowe złożyły się warsztaty edukacyjno 
– artystyczne. Mogli w nich wziąć udział wszyscy mieszkań-
cy gminy. We wszystkich sołectwach zaplanowano zajęcia 
teoretyczne i praktyczne z : malowania biżuterii drewnianej, 
haftu wstążeczkowego (tasiemkowego), tworzenia biżuterii 
z sutaszu, podstaw kroju i szycia, projektowania strojów. Od-
było się 176 godzin warsztatowych, w których wzięło udział 
107 osób.

Wiedzę teoretyczną przekazano w  trakcie wykładów 
wzbogaconych prezentacjami multimedialnymi, materiała-
mi ikonograficznymi, pokazami wyrobów. Przeniesienie na 
papier własnych wzorów i na koniec realizacja zamierzeń – 
to kolejne etapy pracy. Powstałe w  trakcie warsztatów wy-
roby posłużyły do stworzenia projektów ubrań, łączących 
aktualne trendy modowe z wzorami regionalnymi. Jedynie 
projektowanie ubiorów zakończono na etapie modelu. Spo-
śród szkiców wybrano najciekawsze, które posłużyły do 
stworzenia kolekcji składającej się z 7 kompletów strojów.

Efektem pracy uczestników jest spora liczba przedmio-
tów ozdobnych i użytkowych ( biżuteria: kolczyki, wisiorki, 
bransoletki; torebki wieczorowe i codzienne, torby na zaku-

py, elementy zdobnicze do wykorzysta-
nia przy tworzeniu galanterii i strojów).

Wytwory wyobraźni i  nowo naby-
tych umiejętności zostały zgromadzo-
ne i  pokazane w  minigalerii Gmin-
nego Ośrodka Kultury, gdzie otwar-
to wystawę obrazującą plon działań 
projektowych.

Gminny Ośrodek Kultury

Słowiańska dusza
Eugeniusz Malinowski (Evgeny Malinovskiy) jest muzy-

kiem i aktorem rosyjskim od dawna mieszkającym i pracu-
jącym w  Polsce. Ma za sobą liczne role serialowe, filmowe 
i  teatralne. Nagrał kilka płyt. Po spektakularnym sukcesie 
przedstawienia „Rajskie Jabłka”, w którym zagrał pierwszo-
planową rolę, z pasją oddał się koncertom solowym, podczas 
których wykonuje pieśni rosyjskich pieśniarzy i  poetów – 
przede wszystkim Włodzimierza Wysockiego. Ten poeta - 
buntownik, ciągle „na cenzurowanym” u radzieckiej władzy, 
miał i ma nadal (po przedwczesnej śmierci w 1980 roku) licz-
ne grono wielbicieli także w naszym kraju. Zresztą rosyjscy 
bardowie (obok Wysockiego przede wszystkim Okudżawa) 
chętnie są słuchani i śpiewani przez wielu. 

O tym, że także w  naszej gminie nie brak chętnych do 
spotkania z duszoszczipatielnymi i niepokornymi pieśniami 
rosyjskich śpiewających poetów, świadczy wypełniona do 
ostatniego miejsca sala kosorowickiej filii GOK-u w dniu 21 
listopada. Gminny Ośrodek Kultury, przy niemałym zaan-
gażowaniu Zdzisława Barglika – naszego poety i mecenasa 
kultury – zorganizował koncert „Tropami rosyjskich bar-
dów” będący recitalem Eugeniusza Malinowskiego. Pięknie 
nakryte stoły, dekoracje, świece, zapach świeżo zaparzonej 
kawy – wszystko to dopełniało koncert, tworząc niepowta-
rzalny klimat. Swoistym kontrapunktem dla nastrojowych 
lub niepokornych pieśni były utwory poetyckie pomysło-
dawcy przedsięwzięcia, wypełniające pierwszą część wieczo-
ru. Dwugodzinny koncert – z  licznymi bisami, wspólnym 
śpiewaniem artysty i  publiczności minął jak jedna chwila, 
a zgromadzeni zgotowali obu bohaterom owację na stojąco. 
W uszach (i duszach) słuchaczy długo po zakończeniu zda-
wały się brzmieć ostatnie słowa „Modlitwy” Bułata Okudża-
wy – „Daj nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej 
miej”.

Gminny Ośrodek Kultury
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Na imieninach u Marcina
Tradycyjne marcinki – jak zwy-

kle – zgromadziły na placu przy OSP 
w  Tarnowie Opolskim spory tłum 
mieszkańców i  gości. Uczestnictwu 
w  dorocznej imprezie sprzyjała - 
bardzo w  tym roku łaskawa – aura 
i  świąteczny nastrój Dnia Niepod-
ległości. I choć ramowy program 
świętomarcińskich obchodów pozo-
staje od kilku lat niezmienny, orga-

nizatorzy: Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna i Gmin-
ny Ośrodek Kultury dokładają starań, aby na Imieninach 
u  Marcina nie było nudno, a  wszyscy przybyli znaleźli dla 
siebie coś ciekawego. Był konkurs na lampion, warsztaty, wy-
stępy dzieci i młodzieży, tradycyjny pochód ze świętym Mar-
cinem na koniu i „rzeką świateł”, rogaliki dla dzieci uczestni-
czących w pochodzie, specjalnymi życzeniami dla solenizan-
tów, słodkie wypieki i gorące napoje. Jako gościa specjalnego 
zaproszono grupę AzisLight, która przedstawiła swój nowy 
show (inspirowany znanymi z tv programami kulinarnymi). 
Niezwykłe popisy tancerzy ognia zapierały dech w piersiach. 
W programie nie zabrakło tez nawiązania do marcinkowych 
tradycji – „namalowanego” dymem w  powietrzu rogalika. 
Na koniec imprezy wprowadzono nowy, atrakcyjny punkt 
programu – puszczanie na wodę pływających lampionów. 
Stawek przy ulicy Św. Marcina, zwany powszechnie Kałużą, 
zmienił swoje oblicze. Krążące lampiony, odbijające się na 
powierzchni wody płomyki stworzyły obraz tak zachwycają-
cy, że nie tylko dzieciom , lecz i dorosłym długo nie chciało 
się stamtąd odchodzić. Tarnowianie uczcili swego patrona 
niebanalnie. Być na takich imieninach – bezcenne!

Gminny Ośrodek Kultury

Nakło w sporcie
LZS FIORENTINA KAMEX NAKŁO – to nazwa, któ-

rą kojarzą nie tylko fani lokalnego footbolu. Runda zimowa 
sezonu 2014/2015 okazał się dla klubu z Nakła przełomowa. 
Drużyna mocno awansowała w  tabeli. Czemu zawdzięcza-
ny jest ten sukces??? Jak przyznaje trener drużyny – Piotr 
Chluba – nie było łatwo. Jednak ciężka praca zaowocowała. 
Dyscyplina, determinacja i zaangażowanie piłkarzy zbudo-
wały tegoroczny sukces drużyny. Plany na rundę wiosenną 
są dość śmiałe. Nowa strategia ma zapewnić kolejne wzro-
sty, za co mieszkańcy Nakła i kibice FIORENTINY KAMEX 
NAKŁO mocno trzymają kciuki. 

KJS – Konkursowa Jazda Samochodem – to cykl ama-
torskich wyścigów samochodowych, w  których Nakło ma 
swoich reprezentantów. Ekipa rajdowa w  składzie Mariusz 
Zmuda oraz Maria Małek już od kilku sezonów zaznaczają 
się na trasach regionu - także poza województwem - zmie-
rzając w tym roku do samego szczytu – pierwszego miejsca 
w klasyfikacji generalnej. Od tego sezonu są jeszcze bardziej 
rozpoznawalni na trasach dzięki swojemu Subaru Impreza. 
Sukces okupiony jest wieloma wyrzeczeniami, dużym nakła-
dem finansowym oraz godzinami spędzonymi w nocy w na-
kielskim warsztacie. Jednak opłaca się – przyznają zgodnie 
kierowca i pilotka. 

Sołtys Wsi Nakło

Nakło w czynie
Jak powszechnie wiadomo, zgoda buduje a niezgoda ruj-

nuje. Mieszkańcy Nakła przekonani o słuszności tych słów, 
własnymi siłami wyremontowali chodnik na ul. Kościelnej. 
Praca była podzielona na kilka etapów. Dzięki Panu Joachi-
mowi, który nadzorował prace, efekt końcowy nie odbiega 
jakością od nawierzchni wykonanej przez profesjonalne 
firmy. 

Jednak nie samą pracą żyje człowiek i w okres radosnego 
oczekiwania na święta Bożego Narodzenia wprowadziła nas 
SPS w  Nakle wraz z  przedszkolakami organizując jarmark 
adwentowy. Prace przygotowawcze trwały dość długo. Dzie-
ci dały piękny występ a po części artystycznej można było 
podziwiać wykonane własnoręcznie przez rodziców ozdoby 
świąteczne. Nie zabrakło również kulinarnych przysmaków. 

Sołtys Wsi Nakło
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Oktoberfest w Miedzianej
Jak co roku w październiku odbyła się w Miedzianej Bie-

siada Chłopska-Oktoberfest. 18 - to właśnie w tę sobotę po-
nad 60 panów z naszej wsi spotkało się na imprezie integra-
cyjnej. Wspólne śpiewy, konkursy, występ kabaretu przygo-
towanego przez panie oraz pieczony świniak to tylko niektó-
re atrakcje, jakie towarzyszyły imprezie. Swoją obecnością 
zaszczycił nas pan wójt Krzysztof Mutz, który jak co roku 
skorzystał z  zaproszenia i odwiedził biesiadujących panów. 
Dziękujemy wszystkim sponsorom. Odezwiemy się za rok.

Sołtys wsi Miedziana Joanna Pietruszka

Nowe urządzenie na placu zabaw 
w Kątach Opolskich

Hurra! Mamy nowy plac zabaw – to słowa dzieci z miej-
scowości Kąty Opolskie, gdy zorientowały się, że na placu 
montowane jest nowe urządzenie. Radość była ogromna. 
Dzieci nie mogły się doczekać, kiedy będą mogły korzystać 
ze zjeżdżalni oraz huśtawek. A to wszystko dzięki zaanga-
żowanym mieszkańcom, przychylności Pana Wójta i  przy-
znanemu pokaźnemu wsparciu ze strony gminy. Inwestycja 
planowana była w sezonie letnim, jednak znalezienie odpo-
wiedniego sprzętu na przyznaną nam sumę nie należało do 
rzeczy łatwych. Jednak po dłuższych poszukiwaniach zde-
cydowaliśmy się na kompleksowe urządzenie, łączące kilka 
elementów drewnianych. Urządzenie jest estetyczne i funk-
cjonalne, a  co najważniejsze – jego budowa zachęca nasze 
pociechy do korzystania z  jego możliwości. Zestaw można 
rozbudowywać, tak, że w przyszłości będziemy mogli stwo-
rzyć jeszcze lepszą ofertę rekreacyjną poprzez zakup i łącze-
nie kolejnych elementów.

Chciałbym podziękować również Panom – Piotrowi 
Blaut, Marcinowi Warzecha, Sebastianowi Hruzik oraz 
Henrykowi Mika – za dzielną pracę i  zaangażowanie przy 
przekładaniu dotychczasowych elementów, Państwu Marii 
i Karolowi Gajda za udostępnienie sprzętu oraz wszystkim 
mieszkańcom za okazaną wyrozumiałość.

Mamy nadzieję, iż przejawem nadejścia wiosny nie będą 
przebiśniegi, tylko uśmiechnięte buzie dzieci, korzystające 
z naszego placu zabaw.

Sołtys wsi Kąty Opolskie wraz z Radą Sołecką

Z życia sołectw / Trzeci sektor

Niemieckojęzyczne konfrontacje 
teatralne w Tarnowie Opolskim
Już po raz trzeci w  Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae 

oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Raszowej, zorganizo-
wały w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim 
„ Niemieckojęzyczne Konfrontacje Teatralne”. Tematem 
przewodnim tegorocznych konfrontacji teatralnych, do któ-
rych przystąpiło prawie 100 uczniów z całego województwa 
opolskiego była literatura niemieckiego autora i  ilustratora 
książek dla dzieci Helme Heine. Postacie literackie Helme 
Heine z takich dzieł jak „Freunde” („Przyjaciele”), zachwy-
cające dzieci i dorosłych już od paru generacji, zainspirowały 
również szkoły z terenu naszej gminy do tworzenia własnych 
sztuk teatralnych. Przedstawione występy wyróżniały się 
niezwykłymi pomysłami i  interpretacjami, czarowały wy-
szukanymi kostiumami. Konfrontacje rozpoczęły się wy-

stępem szkoły z Raszowej, która wystąpiła poza konkursem, 
przedstawiając ciekawą interpretację twórczości autora za-
wartej w kilku jego publikacjach. Dla uczestników przygoto-
wano dodatkowo zajęcia na stacjach kreatywnych, aby mo-
gły jeszcze lepiej zapoznać się z dziełami Helme Heine. Pracą 
jury kierował pedagog teatralny i  docent z  Heidelbergu p. 
Joachim Bürkert. Było to niełatwe zadanie, gdyż wszyst-
kie przedstawienia były przygotowane na bardzo wysokim 
poziomie artystycznym i  trudno było wyłonić zwycięzców. 
Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Nakła, drugie 
Szkoła Podstawowa z Gosławic, a trzecie Niepubliczna Szko-
ła Podstawowa im. J. Kozarzewskiego z Nysy. Na zakończe-
nie konfrontacji wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i upominki oraz wspólnie zaśpiewali na scenie.

Serdecznie zapraszamy na kolejne „Niemieckojęzyczne 
Konfrontacje Teatralne” w 2015 r.!

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae
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Spotkanie z niemiecką piosenką 
w Kosorowicach

Nawiązując do wieloletniej tradycji Gminnego Konkursu 
Niemieckiej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Stowarzy-
szenie Pro Liberis Silesiae z Raszowej przy współpracy z Ko-
łem DFK Tarnów Opolski już po raz drugi zorganizowało 
Festiwal Piosenki Niemieckojęzycznej. „Festiwal Piosenki 
Niemieckojęzycznej 2014”, którego tematem przewodnim 
była przyjaźń, przyciągnął ponad 50 uczestników z 9 placó-
wek oświatowych z terenu Gminy Tarnów Opolski. Nie za-
brakło także licznej widowni, która każdy występ nagradza-
ła gromkimi brawami, dodając przy tym odwagi występu-
jącym. Festiwal rozpoczęto od występów najmłodszej grupy 
wiekowej, a  więc przedszkolaków, poprzez szkoły podsta-
wowe, kończąc na szkołach gimnazjalnych. W repertuarze 
można było doszukać się wesołych piosenek dziecięcych, ale 
także aktualnych hitów muzyki pop, wykonywanych zarów-
no z  podkładem muzycznym jak i  a  capella. Stąd też Jury 
stało przed trudnym wyborem wyłonienia zwycięzców te-
gorocznego festiwalu. Oprócz utworów zaśpiewanych przez 
dzieci i młodzież, obecni na tegorocznym Festiwalu Piosen-
ki Niemieckojęzycznej, mogli także posłuchać wspaniałego 
występu chóru DFK z Tarnowa Opolskiego, któremu prze-
wodniczył Ks. Gerd Koser. W najmłodszej grupie wiekowej 
zwycięzcami zostały przedszkolaki z Raszowej. W kategorii 

Święty Marcinie, przybądź prosimy!
Chociaż listopad jest zimny i skłania nas ku zadumie, to 

jednak jest taki jeden dzień w tym miesiącu, który jest pełen 
ciepła i niesie wiele radości, nie tylko dzieciom. Jest to dzień 
św. Marcina z Tours, który w wielu górnośląskich miejsco-
wościach jest bardzo uroczyście świętowany. Tak od wielu 
lat dzieje się także w Kątach Opolskich, a obchody w dniu 
11. listopada stały się już tutaj tradycją. W piękne popołu-
dnie zgromadzeni spotkali się w  kościele parafialnym, by 
w  sposób szczególny wspomnieć i  uczcić patrona dnia. Na 
początek zebranych powitał proboszcz parafii, ks. Krzysztof 
Pagór i  zaprosił wszystkich na program artystyczny, który 
pod opieką nauczycielki języka niemieckiego przygotowa-
li uczniowie miejscowej szkoły. Dzieci przedstawiły miste-
rium o świętym, zaśpiewały piękne piosenki i wyrecytowały 

klas I – III pierwsze miejsce zdobyła solistka oraz grupa ze 
Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich, a spośród klas IV 
– VI wygrały uczennice ze szkoły w Raszowej. W najstarszej 
kategorii wiekowej najlepiej oceniony został występ uczest-
ników z gimnazjum w Przyworach. Ponadto jury przyzna-
ło także jedną nagrodę specjalną, która trafiła do solistki 
z Przywór, występującej w kategorii klas I – III. 

Festiwal był wspaniałą przygodą z  muzyką niemiecką 
w  różnych interpretacjach i  ciekawej oprawie muzycznej. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałe przygoto-
wanie i udział w festiwalu.

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae

wiersze w języku niemieckim, przygotowały także modlitwy, 
w  których odczytały przesłanie św. Marcina, by w  dzisiej-
szych czasach nie zapominać o potrzebujących.

Następnie wszyscy udali się w pochód po miejscowości 
- z barwnymi lampionami oraz przy akompaniamencie ką-
towskiej orkiestry i dzieci. Na czele podążała postać na ko-
niu, symbolizująca świętego z Tours. Na końcu pochodu przy 
domu parafialnym czekały na wszystkich rogale świętomar-
cińskie oraz ciepłe napoje. Można było także upiec kiełba-
ski przy ognisku. Dla uczestników obchodów przygotowano 
małe upominki – gipsowe odlewy w kształcie konia i podko-
wy, które przygotowano na zajęciach w  świetlicy wiejskiej. 
Legenda o św. Marcinie stwarza niepowtarzalną okazję, aby 
w szczególny i bardzo uroczysty sposób uczcić pamięcią tego 
świętego - jej niezwykłość tkwi w  tym, iż poprzez spotka-
nie parafian oraz gości z  okolicznych miejscowości można 



14

Gmina Tarnów Opolski

nr 4/2014

Gminne dożynki w obiektywie!  
Oj działo się!

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każde-
go rolnika. To święto radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. 
To też święto zadowolenia z dobrze wypełnionych obowiąz-
ków. Od wielu już lat w naszej gminie obchody dożynkowe 
licznie gromadzą mieszkańców, zaproszonych gości oraz 
władze gminy. Tegoroczne dożynki gminne, które odbyły się 
w Walidrogach, obfitowały w bogaty program, barwny ko-
rowód z koronami dożynkowymi oraz występy artystyczne. 
Dopisała pogoda, dopisali więc i  goście. Był taniec, śpiew, 
muzyka i tradycyjny chleb. Załączone fotografie przedstawia-
ją niesamowity klimat i atmosferę tej dwudniowej imprezy.

Wielkie emocje wzbudził Turniej Sołectw, który rozpo-
czął obchody dożynek. Każde sołectwo reprezentowała pię-
cioosobowa drużyna. Na placu boju zacięto rywalizowano 
w konkurencjach takich jak: marsz gąsienicy, kręgle, unijny 
grosz, wyścig ruro skoczków, gigantyczne piłkarzyki . Zwy-
cięską ekipą okazała się drużyna z  Tarnowa Opolskiego. 
Wszystkim pozostałym sołectwom gratulujemy!

wspólnie miło spędzić czas, a  przede wszystkim kontynu-
ować wspaniałe dzieło. Jednoczy ona z pokolenia i ubogaca 
duchowo, dlatego też uroczystość ta stała się pięknym oby-
czajem. Organizatorami imprezy było koło mniejszości nie-
mieckiej DFK Kąty Opolskie/ Konty, miejscowa szkoła oraz 
Rada Sołecka. Całość została sfinansowana dzięki wsparciu 
konsulatu RFN w Opolu, Radzie Sołeckiej oraz prywatnym 
sponsorom.

Sylwia Michala, DFK Kąty Opolskie/ Konty 

Sobotnie przedpołudnie  
wcale nie musi być nudne!

Jak najlepiej spędzić sobotnie przedpołudnie? Na to py-
tanie z  pewnością odpowiedzą uczestnicy „Samstagskurs”, 
czyli „kursu sobotniego” z Kątów Opolskich, bowiem tam-
tejsze koło Mniejszości Niemieckiej DFK po raz kolejny zor-
ganizowało projekt dla dzieci, którym nauka języka niemiec-
kiego w przedszkolu i szkole to za mało. Na ten projekt nie 
trzeba było długo namawiać ani uczestników poprzednich 
edycji, ani tych, którzy w zajęciach nie brali jeszcze udzia-
łu. Popularność formy projektu nie dziwi – nauka języka, 
historii, zwyczajów oraz tradycji niemieckiej poprzez gry 
i zabawy, nierzadko proponującej elementy plastyki, muzyki 
a nawet doznań kulinarnych to „kombinacja”, która każde-
mu dziecku się spodoba. Przy tym zachowana jest dbałość 
o edukację regionalną czy też prozdrowotną. Przedsięwzię-
cie ma ponadto charakter integracyjny – przy każdym spo-

tkaniu można liczyć na pomoc i wsparcie rodzin. Opiekę nad 
grupą sprawuje pani Anna Wocław - na co dzień nauczy-
cielka germanistka w szkole podstawowej. Dba także o miłą 
atmosferę oraz o to, by żadnemu na zajęciach się nie nudzi-
ło. Tegoroczna edycja jesienna niebawem dobiegnie końca, 
dzieci z Kątów wyczekują zaś z niecierpliwością kolejnej, by 
móc spotykać się w siedzibie koła mniejszości i miło, a zara-
zem pożytecznie, spędzić ze sobą czas. Dla przypomnienia 
– kursy sobotnie finansowane są ze środków Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych RFN oraz Ministerstwa Administra-
cji i  Cyfryzacji Rzeczpospolitej Polskiej. Wspaniały pro-
jekt, który w  przyszłości z  pewnością zaowocuje wielkimi 
osobistościami! 

Sylwia Michala, DFK Kąty Opolskie/ Konty 

Głównym punktem uroczystości dożynkowych, była 
msza św. oraz przejście barwnego korowodu. Byli młodsi 
i  starsi przedstawiciele placówek oświatowych, pełen wa-
chlarz maszyn rolniczych, orkiestra dęta, wozy strażackie, 
bryczki i konie. Nie zabrakło również humorystycznych sce-
nek. Po przejściu korowodu oficjalnie przekazano przedsta-
wicielom władz, chleb dożynkowy.

 Trzeci sektor / Było minęło...
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Na dożynkach nie zabrakło również dobrej zabawy 
w  części artystycznej. Na scenie zaprezentowały swoje 
umiejętności zespoły taneczne z terenu naszej gminy, a tak-
że młody wokalista Dominik Blachowski. Koncert Georga 
Wind, Orkiestry Dętej ZW Lhoist S.A., Volkschoru z  Bad 
Blankenburg, kabaret JURKI oraz biesiada z zespołem HAP-
PY FOLK dostarczyły mieszkańcom i gościom wiele zabawy 
i wyśmienitego humoru.

Podczas dożynek zwyczajem lat poprzednich, wręczono 
statuetki Złotej Tarniny. Złota Tarnina to nagroda dla wy-
różniających się w różnych dziedzinach mieszkańców Gmi-
ny Tarnów Opolski. Tegoroczni nominowani to: społecznik 
roku Jan Czech, animator kultury roku Waltrauda Salla, 
sportowiec roku Krzysztof Halupczok oraz przedsiębiorca 

roku Władysław Reisenbücher. Wręczono nagrody również 
mieszkańcom, którzy wzięli udział w konkursach dożynko-
wych. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Obchody uwieńczył pokaz sztucznych ogni oraz zabawa 
taneczna do białego rana z zespołem BRAVO.

Dożynki gminne w Walidrogach można uznać za udane. 
Tegoroczne święto plonów przebiegało pod znakiem dobrego 
humoru i zabawy. Mamy nadzieję, że dla rolników przyszły 
rok będzie równie udany i satysfakcjonujący jak impreza do-
żynkowa. Serdecznie im tego życzymy...

Wszystkim organizatorom, sponsorom, przybyłym go-
ściom i mieszkańcom, a przede wszystkim całemu sołectwu 
Walidrogi serdecznie dziękujemy za tak doskonałą zabawę!

Redakcja

Hala sportowa w  Tarnowie Opolskim już piąty raz go-
ściła amatorskie drużyny siatkówki, walczące o  puchar 
przechodni Wójta Gminy Tarnów Opolski. W tym roku 
rywalizacja zapowiadała się bardzo ciekawie, gdyż obrońcą 
tytułu i posiadaczem cennego trofeum była drużyna Taropo-
lu z Tarnowa Opolskiego. Drużyny rywalizowały w dwóch 
grupach, w  których do rozstawionych faworytów Taropolu 
i  PV DTP Krapkowice losowano pozostałych rywali. Fa-
woryci nie zawiedli i po zaciętych meczach eliminacyjnych 
spotkali się w finale w walce o pierwsze miejsce. Po dwóch 
setach finału zespoły remisowały ze sobą i do rozstrzygnię-
cia meczu potrzebny był trzeci set. W tie breaku drużyna 
Taropolu nie dała rywalom najmniejszych szans na wygra-
ną, zwyciężając 15:10 i cały mecz 2:1. Tym samym drużyna 
z Tarnowa Opolskiego już drugi raz z rzędu wygrała turniej 
i  na kolejny rok stała się posiadaczem okazałego pucharu, 
który zawodnikom osobiście wręczył Wójt Gminy Tarnów 
Opolski Krzysztof Mutz.

Największą rewelacją turnieju okazała się miejscowa 
drużyna występująca pod nazwą Pakerzy, którzy eliminując 
drużynę z Kamienia Śląskiego zdobyli trzecie miejsce. Chło-
paki z Tarnowa Opolskiego pokazali, że nawet bez cyklicz-

V Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Tarnów Opolski

nych treningów można w takim turnieju powalczyć i odnieść 
sukces. 

Klasyfikacja końcowa:
1) Taropol Tarnów Opolski
2) PV DTP Krapkowice
3) Pakerzy Tarnów Opolski
4) Kamień Śląski
5) Leżax Strzelce Opolskie

Oprócz pucharów za zdobyte miejsca organizator wręczył 
również nagrody indywidualne:

 � Najlepszy rozgrywający – Wojciech Juszczyk PV DTP 
Krapkowice

 � Najlepszy atakujący – Jarosław Pałubski PV DTP Krapkowice
 � Najlepszy zawodnik – Marek Glensk Taropol Tarnów Opolski
 � Najsympatyczniejszy zawodnik – Piotr Zyła Pakerzy Tarnów 
Opolski

 � Nagroda Fair Play – Marcin Wocław Taropol Tarnów Opolski
Turniej zorganizowano dzięki panu Przewodniczącemu 

Komisji Oświaty, Kultury i  Sportu Zygmuntowi Pietrusz-
ce, który składa podziękowania sponsorom: Zygmuntowi 
Glensk, Marianowi Waleczko oraz Wójtowi Gminy Krzysz-
tofowi Mutz i pracownikom hali sportowej.

Było minęło... / Sport
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Gminny Ośrodek Kultury zaprasza w karnawale na imprezy:
1) Koncert Kolęd – odbędzie się w dwóch odsłonach 6 stycz-

nia. Na występ Kapeli Góralskiej Ogórki zapraszamy:
 � wraz z  Parafią Św. Marcina Biskupa do tarnowskiej 
świątyni.\ na godzinę 12.00

 � wraz z Parafią Św. Jana Nepomucena do kosorowic-
kiego kościoła na 15.30

2) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zagra 11 stycz-
nia. Wspólnie z Samorządem Uczniowskim przy Publicz-
nym Gimnazjum w  Tarnowie Opolskim organizujemy 
o  godz. 16.00 koncert z  udziałem wychowanków przed-
szkola, uczniów szkół – podstawowej i  gimnazjum oraz 
zaproszonych gości. W ciągu dnia kwestę przeprowadzą 
wolontariusze. O 19.00 skierujemy „Światełko do Nieba”.

3) Babski Comber – rozpocznie się 17 stycznia o  godz. 
20.00 w  Filii GOK Kosorowicach. W organizacji wspo-
mogą nas sołtysi wsi Tarnów Opolski i Kosorowice, a roz-
rywki dostarczy zespół UNIVERSAL. Wstęp – 30 zł.

4) Bal Karnawałowy z  Aukcją Charytatywną – na tę im-
prezę wraz z Urzędem Gminy zapraszamy do Kosorowic 
31 stycznia. Początek o godz. 20.00. Wodzirejem będzie 
Mariusz Studzienny a oprawę muzyczną zapewni zespół 
UNIVERSAL. Ciekawy program, dobra zabawa i smako-
wite menu. Wstęp 170 zł. (para).

5) „Bo to jest miłość” - Operetkowy Koncert Walentynko-
wy – wieczorek muzyczny w wykonaniu znakomitych ar-
tystów odbędzie się w Filii GOK w Kosorowicach 7 lutego. 
Początek o godz. 17.00. Wstęp 25 zł.

Kulturalny rozkład jazdy  
na początek 2015 roku

List gratulacyjny
dla Mateusza Golomba, za dotychczasowe osiągnięcia  

sportowe, złoty medal na turnieju Dutch Open  
Shinkyokushin w Holandii oraz brąz w Mistrzostwach  

Europy Kadetów, U22 i Seniorów Open, które odbyły się  
w Kownie w dniach 8-9 listopada 2014 r.

Życząc dalszych sukcesów pozostaję z wyrazami szacunku.
Krzysztof Mutz

Wójt Gminy


