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Reakcja potrzebna 
natychmiast

Wójt Tarnowa Opolskiego 
wypowiada się na temat sytuacji 

i potrzeb w systemie edukacji 
Gminy Tarnów Opolski

Wytańczone z przytupem

Co, gdzie i kiedy wytańczyły 
dzieci z Formacji Tanecznej  
Hałas, a także o co jeszcze  

zamierzają walczyć tańcząc,

Wydarzenia kulturalne

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

Zmiany w gminnej oświacie są konieczne
Rozmowa z Zygmuntem Pietruszką – radnym, przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw 

Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej – Waldemarem Wilkiem
 ▶ czytaj na str. 4
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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. 

Komunikat
Informujemy, iż właściciele nieruchomości zamieszkujący na terenie Gminy Tarnów Opolski mają możliwość bezpłatne-

go oddawania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do PSZOK mieszczącego się przy ul. Ligonia w Gogolinie na 
terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gogolinie.
PSZOK jest czynny:

 � od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
 � w soboty w godzinach od 7.00 do 13.00

Istnieje również możliwość zamówienia usługi transportu tych odpadów przez firmę posiadającą zezwolenie Wójta na 
prowadzenie działalności w zakresie wywozu odpadów komunalnych (wykaz na www.tarnowopolski.pl). Takie zezwolenie 
posiada m.in. KPW Gogolin (kontakt z administratorem PSZOKu pod nr 77 466 63 58).

Referat Zamówień Publicznych i Promocji

Ogłoszenia

AKTUALNOŚCI GMINY TARNÓW OPOLSKI
Wydawca: Gmina Tarnów Opolski
Urząd Gminy Tarnów Opolski • ul. Dworcowa 6 • 46-050 Tarnów Opolski
Redaguje zespół • tel. 77 46 40 868 • promocja@tarnowopolski.pl
Nakład: 1500 egzemplarzy
Druk: Wydawnictwo Alia-Media z siedzibą w Chróścicach
Projekt i skład: Art Engine – design studio • www.artengine.pl
Nakład: 1500 egzemplarzy
© 2015 Urząd Gminy Tarnów Opolski • Wszelkie prawa zastrzeżone • Printed in Poland

Informacja
Urząd Gminy Tarnów Opolski zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców, którzy nie podali jeszcze numerów 

chip z posiadanych pojemników na odpady. Spisane numery prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim 
(pok. 3) lub przesłać na adres e-mail os@tarnowopolski.pl.

Referat Zamówień Publicznych i Promocji

Reklama w gazetce gminnej „Aktualności Gminy Tarnów Opolski”
Informujemy, iż na łamach gazetki istnieje możliwość zamieszczania płatnej reklamy i ogłoszenia. Szczegóły ogła-

szania płatnych reklam i ogłoszeń oraz cennik i wzór zlecenia określa regulamin przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy 
nr 0050.279.2014 z dnia 17 lutego 2014 roku.

Treść zarządzenia jest dostępna na stronie Biuletynu informacji Publicznej: www.bip.tarnowopolski.pl (w zakładce Za-
rządzenia Wójta) oraz w Urzędzie Gminy w pok. nr 3.

Zapraszamy do współpracy

Masz lekkie pióro, dobre oko do 
zdjęć lub głowę pełną pomysłów? Za-
praszamy do współpracy nad tworze-
niem „Aktualności Gminy Tarnów 
Opolski”! czekamy na zdjęcia, gotowe 
teksty albo interesujące tematy. Propo-
zycje mailowo można przesyłać na ad-
res promocja@tarnowopolski.pl.

Redakcja

Informacja
W związku z otwartymi konkursami na realizację zadań publicznych w 2015 roku oraz zgodnie z zarządzenie  

nr OR.0050.32.2015 z dnia 04 marca 2015r. podajemy do wiadomości podział środków zabezpieczonych w budżecie gminy 
w 2015 roku:
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji 

 � Stowarzyszenie Nasze Przywory – 2 000 zł
 � Stowarzyszenie Kalejdoskop – 7 000 zł,
 � Fundacja Słoneczna Jesień – 1 000 zł

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
 � Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 145 000 zł
 � Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice – 15 000 zł
 � Stowarzyszenie Nasze Przywory – 0 zł
 � Opolski Klub Łucznictwa Tradycyjnego Grot, Firma Paretti Agencja Pracy Tymczasowej w Opolu – 0 zł

Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 
 � Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – 35 000 zł

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin:
 � Caritas Diecezji Opolskiej – 26 000 zł
 � Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych Gminy Tarnów Opolski – 4 000 zł

http://www.tarnowopolski.pl
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bo nigdy nie traktowałem dyrektorów jak swoich pracowni-
ków tylko współpracowników, doradców. Poza pojedynczy-
mi przypadkami, nie otrzymałem wsparcia.
Posiłkując się analizami, określiłem więc w indywidualnych 
już rozmowach z  dyrektorami, na ile nas jako gminę stać, 
żeby utrzymać placówki ale prowadząc roztropną i racjonal-
ną politykę kadrową i finansową. Nie mogę podpisać arkusza 
organizacyjnego na kwotę, której nie będę w stanie zapłacić. 
Taki arkusz jest jak weksel – można go podpisać w oparciu 
o realne możliwości.
Red.: Jaki więc widzi Pan sposób na uratowanie szkół przy jed-
noczesnym wprowadzeniu oszczędności?
K. M.: Rachunek jest prosty – musimy dopasować wydatki 
do liczby uczniów, bowiem subwencja jest naliczana wła-
śnie według tego wskaźnika. Na przedszkola subwencja 
nie jest w ogóle wypłacana, więc ich utrzymanie jest zada-
niem własnym gminy. Wiele samorządów borykających się 
z  podobnymi problemami wprowadziło z  sukcesem tzw. 
„bony oświatowe” polegające na wyliczeniu, ilu uczniów 
powinno przypadać na jeden etat nauczycielski i etat obsłu-
gi – z uwzględnieniem specyfiki oddziałów klas I-III oraz 
starszych, nauczania indywidualnego czy oddziałów inte-
gracyjnych. Dyrektor ma więc do dyspozycji pakiet etatów 
w zależności od liczby uczniów. Średnia krajowa to ok. 10,5 
ucznia na etat nauczycielski, w Gminie Tarnów Opolski to 
ok. 7,7 ucznia na etat. Musimy to zmienić, podobnie jak 
kwotę wydatków w  przeliczeniu na jednego ucznia – zbli-
żyć się do średniej wojewódzkiej, która i tak jest wyższa niż 
średnia krajowa. W ten sposób unikniemy radykalnych kro-
ków, takich jak zamykanie szkół. Racjonalizacja kosztów to 
najtańszy społecznie sposób na zmiany.
Red.: Jak Rada Gminy zapatruje się na te działania?
K. M.: Działamy wspólnie i z rozwagą – tak, żeby straty były jak 
najmniejsze. Radni zobligowali mnie do przedstawienia rzetelnych 
analiz a gdy się z nimi zapoznali, zobowiązali mnie do działania 
w tym zakresie. Wszystko jest dokładnie przeanalizowane i prze-
myślane – żeby zmiany nie odbyły się kosztem uczniów. Wiem, że 
są samorządy, gdzie już wiadomo, że środków na oświatę nie wy-
starczy do końca roku. Szukanie oszczędności w  takich realiach 
ma zawsze charakter gwałtowny i  bolesny. Aby tego uniknąć, 
musimy jako samorząd działać z rozmysłem już teraz, gdy dekla-
rujemy na arkuszach organizacyjnych szkół kwoty, które potem 
musimy mieć, choćby zapożyczając się i ograniczając inwestycje.
Proszę zatem o  zrozumienie – nie chcemy nikomu zro-
bić krzywdy a  zmiany, które musimy wprowadzić są ko-
nieczne aby uniknąć dużo bardziej drastycznych kroków 
w przyszłości.

Wójt mówi

W gminie Tarnów Opolski funkcjonuje osiem publicz-
nych placówek oświatowych, których koszt utrzy-

mania to ponad połowa budżetu Pewne jest, że środków 
brakuje. – Nie będziemy zamykać szkół – deklaruje Wójt 
Krzysztof Mutz. – Wprowadzimy zmiany ale jak najmniej-
szym kosztem społecznym – deklaruje.
Red.: Panie Wójcie, temat malejącej subwencji oświatowej 
i niewystarczających środków na utrzymanie oświaty pojawia 
się już od pewnego czasu. Czy sytuacja naprawdę jest tak dra-
matyczna i jakie są tego przyczyny?
Krzysztof Mutz: Sytuacja jest naprawdę krytyczna – z  da-
nych GUS wynika, iż na oświatę w przeliczeniu na jednego 
ucznia wydajemy najwięcej ze wszystkich dwudziestu gmin 
w  Aglomeracji Opolskiej. Dodam, że więcej niż tak boga-
te gminy jak Dobrzeń, Gogolin czy Zdzieszowice. Jak to się 
stało? – Wpłynęło na to wiele czynników – przede wszyst-
kim depopulacja i stale malejąca liczba uczniów, zmniejsze-
nie subwencji oświatowej oraz – jak się okazało – dość swo-
bodna polityka finansowo–kadrowa w większości placówek.
Kiedy obejmowałem urząd Wójta, dyrektorki skarżyły się na 
drastycznie mały budżet, co powodowało, że pieniądze szyb-
ko się kończyły i musiały przychodzić do gminy prosić o do-
datkowe pieniądze, czy to na opał, czy na materiały biurowe 
i  tym podobne. Postanowiłem zwiększyć nieco ten budżet 
licząc na rozsądne gospodarowanie nim przez dyrektorów. 
W  efekcie, gdy zleciłem analizę wydatków oświatowych za 
ostatnie lata, spotkałem się z sytuacją, gdy w jednej z placó-
wek zakupiono trzy zmywarki po kilka tysięcy złotych każda 
– po jednej na każde piętro czy też drogie meble na wymiar 
do gabinetu dyrektora. Takich przypadków było niestety 
więcej, choć zaznaczyć muszę, że mamy i takich dyrektorów, 
którzy mojego zaufania w tej materii nie zawiedli.
Po przeanalizowaniu dokładnych danych jasno wynika też, 
że wysokie koszty funkcjonowania placówek w  większości 
biorą się stąd, że nie dostosowano poziomu zatrudnienia do 
zmniejszającej się liczby uczniów. Podczas gdy liczba uczniów 
sukcesywnie spada, w zeszłym roku – w skali gminy – liczba 
etatów nauczycielskich wzrosła o trzy. Często nie wykorzy-
stuje się potencjału nauczycieli wykształconych wielokierun-
kowo, dając im tzw. „gołe etaty” i zatrudniając na cząstki eta-
tów dodatkowych nauczycieli. To generuje duże koszty, rodzi 
się też problem tzw. jednorazowych dodatków uzupełniają-
cych, gdy nauczyciel nie osiąga zarobku określonego dla swo-
jego stopnia awansu zawodowego w Karcie Nauczyciela. Na 
same tylko takie dodatki w skali gminy wydaliśmy w ubie-
głym roku ponad 68 tysięcy złotych. Dotychczas jednak po-
ziom dopłaty do subwencji ze środków własnych w przelicze-
niu na jednego ucznia nie był bardzo wysoki i kształtował się 
na poziomie około 65 złotych. W tym roku dopłata ta dra-
stycznie wzrośnie do kwoty około 1440 złotych na jednego 
ucznia, co jest wzrostem ponad dwudziestokrotnym i czyni 
sytuację tragiczną. W związku z tym musimy reagować, bo 
będziemy niewypłacalni. Dodam tylko, że dochodziło do 
takich absurdów, kiedy w ubiegym roku, dopaciliśmy oko-
ło 100 000 złotych do uczniów ściąganych na siłę z Opola, 
po to, żeby stworzyć dodatkowy oddział w jednej ze szkół.
Red.: Czy dyrektorzy wyrazili chęć pomocy w tej trudnej sytu-
acji i wspólnego rozwiązania problemu?
K. M.: Zorganizowałem w sumie trzy spotkania z dyrekto-
rami placówek na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, żeby 
poprosić ich o pomoc – o wskazanie, gdzie mogą zracjonali-
zować wydatki w swojej placówce. Nie otrzymałem żadnych 
rozsądnych propozycji. Zostałem więc postawiony w sytu-
acji, gdy sam muszę określić te ramy. Jestem rozczarowany, 

Reakcja potrzebna natychmiast
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Zmiany w oświacie 
są koniecznością
Rozmowa z Zygmuntem Pietruszką – radnym, przewod-

niczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, 
Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów oraz przewod-
niczącym Komisji Rewizyjnej – Waldemarem Wilkiem

ZYGMUNT PIETRUSZKA

Red.: Jak ocenia Pan stan naszej gminnej oświaty?
Z. P.: Jeżeli chodzi o jakość kształcenia i kompetencje nauczycie-
li – oceniam oświatę bardzo wysoko. Pojawia się jednak problem 
niedostosowania zatrudnienia do stale malejącej liczby uczniów, 
co związane jest ze zjawiskiem depopulacji. Subwencja oświato-
wa naliczana jest według ilości uczniów – ciągle więc maleje. Jak 
pokazała analiza wydatków oświatowych, wskaźnik zatrudnienia 
nie był u nas od lat dostosowywany do malejącej liczby uczniów. 
Bez wątpienia koszty, jakie ponosimy na finansowanie oświaty w 
naszej gminie, są zbyt wysokie w stosunku do budżetu, którym 
dysponujemy. Zaznaczyć należy, że finansowanie oświaty pochła-
nia ponad połowę budżetu gminnego. Dodatkowo zaplecze infra-
strukturalne placówek oświatowych jest nieadekwatne do liczby 
uczniów i nauczycieli z nich korzystających.
W Gminie Gogolin, która ma budżet dwukrotnie wyższy 
od naszego, już kilka lat temu podjęto decyzje o zmianach. 
Mając dużo placówek, dokonano redukcji i połączeń tak, by 
zoptymalizować koszty – bez szkody jednak dla uczniów. 
Wszystkie okoliczne samorządy zrobiły to samo – dostoso-
wały strukturę zatrudnienia i zaplecze do liczby uczniów, by 
ograniczyć zbyt wysokie koszty. Tarnów Opolski musi zrobić 
to samo, bo budżet nie udźwignie ciężaru kosztów oświato-
wych w dotychczasowej wysokości.
Red.: Co spowodowało zdecydowaną reakcję Rady Gminy na te 
problemy?
Z. P.: Już w poprzedniej kadencji Komisja Oświaty sygnalizowała 
potrzebę zmian i poczynione były w tym kierunku pierwsze prace. 
Jednak dopiero szczegółowa analiza wydatków oświatowych, któ-
rą przedstawił Wójt, dała nam pełen obraz sytuacji i na jej podsta-
wie wytyczone zostały kierunki zmian.

Red.: Czy Rada Gminy zobligowała Wójta do wdrożenia tych zmian?
Z. P.: Tak, Rada oczekuje od Wójta konkretnych działań, których 
efekt będzie długofalowy i spowoduje ograniczenie problemów 
z ciągłymi niedoborami finansowymi w obszarze oświaty. Nie 
może się to oczywiście odbywać kosztem uczniów tylko likwidacji 
nadmiarów generujących wysokie koszty. Mam tu na myśli dosto-
sowanie wskaźnika zatrudnienia do liczby uczniów i normalizację 
wydatków do średniej wojewódzkiej w przeliczeniu na jednego 
ucznia. W tym momencie jesteśmy dużo powyżej tej średniej i wy-
dajemy na oświatę więcej niż bogate gminy takie jak Dobrzeń czy 
Gogolin – a na to nas nie stać.

WALDEMAR WILK

Red.: Jaka jest Pańska ocena funkcjonowania oświaty gminnej na 
dzień dzisiejszy – po powzięciu informacji wynikających z analizy 
finansowej wydatków w tym zakresie?
W. W.: Mając na uwadze sytuację finansową, moja ocena funk-
cjonowania oświaty w gminie jest negatywna. Wydatki przewyż-
szają średnie krajowe, obsada nauczycieli licząc na ucznia odbie-
ga znacznie – bo na poziomie około 20% od średnich krajowych. 
Podczas gdy liczba uczniów zmalała, liczba etatów nauczycielskich 
w ostatnim roku w skali gminy wzrosła o trzy. To nie jest dobry 
wynik.
Red.: Jakie w związku z tym wysuwają się wnioski?
W. W.: Ponieważ idziemy dalej w kierunku spadającej liczby 
uczniów na skutek niżu demograficznego, musimy doprowadzić 
do tego aby sukcesywnie zmniejszyć liczbę etatów nauczycieli 
pracujących w szkołach naszej gminy osiągając w efekcie wskaź-
nik około 10 uczniów w przeliczeniu na etat. Ponieważ nie można 
pominąć tzw. czynnika ludzkiego – chodzi o dobro nauczycieli, 
należy sukcesywnie, między innymi biorąc pod uwagę ,,naturalne 
odejścia z pracy” doprowadzić do tego poziomu. Nie należy też 
dopuszczać do zatrudniania nauczycieli, którzy nabyli prawa do 
emerytury.
Red.: Jakie są Pańskie oczekiwania w kwestii rozwiązania sytuacji 
problemowej?
W. W.: Oczekuję, że Wójt określi termin realizacji osiągnięcia po-
ziomu podanego powyżej, a panie dyrektorki szkół i przedszkoli, 
mając na uwadze dobro mieszkańców naszej gminy oraz nauczy-
cieli, w okresie najbliższego miesiąca przedstawią plan realnej na-
prawy zaistniałej sytuacji a zwłaszcza dojścia do podanego powy-
żej wskaźnika.

Gorący temat



5

www.tarnowopolski.pl

nr 2/2015 Wieści ze szkół

Nasi gimnazjaliści w Warszawie 
– w finale konkursu 

IV Europejskiego Wysłuchania Młodzieży

Po pokonaniu niższych szczebli konkursu – dwójka na-
szych gimnazjalistów: Łukasz Śwituła i Tobiasz Mateja wraz 
z opiekunem, panią Marzanną Kuźmą, przygotowali prezen-
tację, którą zaprezentowali w stolicy przed jury w składzie: 
poseł Katarzyna Hall, senator Jan Filip Libicki, Dorota Za-
wadzka – społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka, Syl-
wia Górska z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Dorota 
Żyro – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji i  Joanna 
Wrona – dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Eduka-
cyjnych. Wcześniej młodzież spotkała się w Centrum Szko-
leniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w  Sulejówku, biorąc 
udział w warsztatach. Wysłuchanie młodzieży w Parlamen-
cie Europejskim organizowane jest co 4 lata przez Europej-
ską Agencję ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji. Umożliwia 
ono młodym ludziom z całej Europy wymianę zdań, opinii 
i  doświadczeń na temat edukacji włączającej. Senator Li-
bicki, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób 
Niepełnosprawnych przypomniał, że idea edukacji włącza-
jącej nie jest nowa, bowiem szkoły, w  których uczą się ra-
zem dzieci zdrowe i  niepełnosprawne istnieją od wielu lat. 
Podstawą ich działalności są: zrozumienie potrzeb wszyst-
kich uczniów, empatia, życzliwość i  otwartość nauczycie-
li. Dążymy do tego, aby Publiczne Gimnazjum w  Tarno-
wie Opolskim było taką właśnie placówką. Pobyt naszych 
uczniów i p. Kuźmy w Warszawie był okazją do dyskusji, jak 
problem niepełnosprawności w  szkole jest widziany przez 
osoby pełno – i niepełnosprawne, co w  tym zakresie moż-
na byłoby poprawić. Uczniowie poznali nowych kolegów, 
zwiedzili gmach ministerstwa, mieli okazję twarzą w twarz 
spotkać osoby z  pierwszych stron gazet, miło, ciekawie 
i  efektywnie spędzili ten czas. Jesteśmy dumni, że nasza 
reprezentacja tak godnie reprezentowała nas w  stolicy. 
Gratulujemy!

PG Tarnów Opolski

Laureaci i finaliści Publicznego Gimnazjum 
w Tarnowie Opolskim

W tym roku szkolnym tarnowskie gimnazjum kilkakrot-
nie znalazło się w finałach wojewódzkich i ogólnopolskich 
konkursów przedmiotowych! W ostatnich miesiącach naj-
zdolniejsi uczniowie szkół gimnazjalnych pokonują kolej-
ne etapy w konkursach przedmiotowych organizowanych 
pod patronatem opolskiego Kuratorium Oświaty. Spośród 
gimnazjów naszej gminy na prowadzenie wyszli uczniowie 
Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim. Po etapach 

szkolnym i gminnym – uczniowie reprezentowali siebie, 
swoją szkołę i gminę w finale wojewódzkim w następujących 
konkursach:
KONKURS FIZYCZNY:

 � Agata Urbanek – opiekun Dariusz Galla
KONKURS MATEMATYCZNY:

 � Jakub Tatina – opiekun Marzanna Kuźma
 � Agata Urbanek – opiekun Renata Kwiatek

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO:
 � Jochen Lippok – opiekun Małgorzata Nowak-Daniel / 
Sandra Leś
W finale wyżej wymienionych konkursów uczniowie 

walczyli o tytuł laureata. Osiągnięcie tego miana łączy się ze 
zwolnieniem z egzaminu gimnazjalnego i przyjęciem poza 
kolejnością do wybranej przez laureata klasy w najlepszych 
opolskich liceach.

Wymarzony tytuł laureata zdobyli: Agata Urbanek z ma-
tematyki oraz Jochen Lippok z języka niemieckiego.

Z tych przedmiotów uczniowie zostaną zwolnieni z egza-
minu gimnazjalnego, otrzymując tym samym maksymalną 
liczbę punktów do uzyskania na egzaminie.

Tytuł finalisty zdobyli: Jakub Tatina z matematyki i Aga-
ta Urbanek z fizyki.

Po etapach szkolnym i rejonowym w Opolu – uczniowie: 
Jochen Lippok i Julia Krupop reprezentowali nasze gimna-
zjum w finale Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemiec-
kiego w Warszawie, startując razem z uczniami gimnazjów 
dwujęzycznych. Uczeń Jochen Lippok został laureatem tego 
konkursu, zaś Julia Krupop, uczennica dopiero klasy pierw-
szej gimnazjum, finalistką.

Zarówno finalistom jak i laureatom konkursów z nasze-
go gimnazjum należą się szczególne wyrazy uznania. Bardzo 
ważnym jest, by uczniom zdolnym i pracowitym stwarzać 
warunki do rozwoju ich zdolności i umiejętności. Nauczy-
ciele naszego gimnazjum pracują indywidualnie z uczniami 
zdolnymi, pogłębiając ich wiedzę o treści wykraczające poza 
podstawę programową.

PG Tarnów Opolski

Warsztaty teatralne

Uczniowie pierwszej klasy z PSP w Nakle mieli oka-
zję uczestniczyć w warsztatach teatralnych w Teatrze im. 
Jana Kochanowskiego w Opolu, zorganizowanych przez 
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w ramach Projek-
tu „Fascynujący świat nauki i technologii”. Interdyscypli-
narne warsztaty zogniskowane były wokół spektaklu „Filip 
i mama, która zapomniała”. Po obejrzeniu przedstawie-
nia uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami i emocjami, 
a aktorzy pomogli im odkryć główne przesłanie spekta-
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klu. Następnie dzieci uczyły się wypowiadania poprzez 
małe formy teatralne. Uczestnicząc w zabawie teatralnej 
ilustrowały mimiką, gestem i ruchem zachowania boha-
tera literackiego. Poznały umowne znaczenie rekwizy-
tu. Samodzielnie wykonywały proste rekwizyty, a potem 
ćwiczyły umiejętność posługiwania się nimi w odgrywa-
nej scenie, inspirowanej dziecięcą wyobraźnią. Uczniowie 
wiele dowiedzieli się na temat pracy aktorów oraz poznali 
inne zawody związane z teatrem. Pod kierunkiem jednego 
z aktorów uczestniczyli w zajęciach rozwijających sprawność 
fizyczną. Mieli możliwość poznać małą i dużą scenę opol-
skiego teatru .Największym powodzeniem cieszyły się ko-
stiumy z przedstawień, w które wszystkie dzieci chętnie się 
przebierały. Odwiedziny w teatrze były niezwykle ciekawe 
i interesujące, pogłębiły wiedzę uczniów oraz z całą pewno-
ścią zachęciły ich do oglądania spektaklów teatralnych.

PSP Nakło

„Wpatrzeni w Jezusa cierpliwego”

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Przyworach wy-
stawili w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Anielskiej 
15 jubileuszowe misterium pt. „Wpatrzeni w Jezusa cierpli-
wego”. W tym roku motywem przewodnim była cierpliwość 
Jezusa uczącego tej cechy szczególnie w zawodzie nauczy-
cielskim. Uczniowie pokazali jak Jezus szedł uliczkami sta-
rej Jerozolimy, mijając targujących się kupców, ale oni zajęci 
tym co materialne nie zauważyli Go i nie rozpoznali czasu 
swego nawiedzenia. Misterium przeplatane było pieśniami 
w wykonaniu szkolnego chóru. Ogólnie w przedstawieniu 
wystąpiło 40 uczniów przygotowanych przez nauczycieli: 
Małgorzatę Rowińską, Grażynę Seniszyn i Pawła Pieczonkę.

PG Przywory

Spotkanie z polarnikiem

W  Publicznej Szkole Podstawowej w  Nakle odbyło się 
niecodzienne spotkanie z  polarnikiem panem doktorem 
Waldemarem Kowalskim z  Opola, który już dwukrotnie 
miał okazję pracować w  polskiej stacji antarktycznej im. 
Henryka Arctowskiego. Pan doktor niezwykle barwnie opo-
wiadał o  pracy polarników w  stacji badawczej, o  surowym 
pięknie Antarktydy, jej florze i  faunie. Uczniowie obejrzeli 
film o polarnikach oraz mnóstwo zdjęć z krainy wiecznego 
lodu. Poznali klimat panujący na biegunie południowym, 
roślinność i  zwierzęta występujące na tym odległym kon-
tynencie. Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyły 
się pingwiny i foki. Polarnik przekazał mnóstwo ciekawych 
informacji oraz przywiózł niezwykłe eksponaty z  tego naj-
zimniejszego zakątka na świecie. To było niezmiernie fascy-
nujące spotkanie, które bardzo wzbogaciło wiedzę uczniów. 
Serdecznie dziękujemy panu doktorowi za życzliwość i po-
święcony nam czas.

PSP Nakło

Kolejny dobry rok koszykarek  
PG Tarnów Opolski

Bieżący rok szkolny znowu obfitował w  koszykarskie 
sukcesy uczennic gimnazjum w  Tarnowie Opolskim. Po 
świetnych startach w zawodach Szkolnego Związku Sporto-
wego, gdzie dziewczęta dotarły do półfinału wojewódzkiego, 
w którym zajęły drugie miejsce i tym samym w skali wszyst-
kich szkół gimnazjalnych naszego województwa uplasowały 
się na miejscach 5-8, przyszedł czas na Igrzyska LZS szkół 
wiejskich. W tych zawodach drużyna z PG Tarnów Opolski 
dotarła do ścisłego finału wojewódzkiego, gdzie po zaciętej 
walce wywalczyła brązowe medale.

PG Tarnów Opolski
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Gotowanie z przesłaniem
Było zdrowo, kolorowo, ciekawie i  przede wszystkim 

smacznie! Gdzie? Wszędzie! W każdej z miejscowości naszej 
gminy, gdzie realizowano projekt „Na tropie tarninowych 
smaków”. Pomysł zrodził się, gdy zaczęto popularyzować 
wiedzę o tarninie jako naszej herbowej roślinie. Wiele osób 
zainteresowało się bliżej krzewem, który tak mocno wpisuje 
się w historię lokalną, a którego liczne walory w czasie kilku 
minionych dekad zostały zapomniane. Z pól zniknęły mie-
dze – a wraz z nimi tarnina, którą zaczęto plewić jak chwast. 
Z  domowych apteczek i  spiżarni ulotniły się owoce zwa-
ne u nas „torkami”. Pomysł, by wiedzę o tarninie nie tylko 
poszerzyć, ale i wykorzystać w praktyce okazał się trafiony 
w przysłowiową dziesiątkę.

Operację zaplanowano na kilka miesięcy – od paździer-
nika 2014 do marca 2015 roku. Panie i panowie uczestniczą-
cy w projekcie z wielką ciekawością zgłębiali wiedzę o wa-
lorach użytkowych, leczniczych i  kulinarnych tarniny, ob-
szarach jej występowania w okolicy, sposobach i zasadach jej 
pozyskiwania oraz przygotowania do użytku kulinarnego. 
Zebrano i zamrożono całe kilogramy tarninowych śliweczek 
– by nadawały się do dalszej obróbki.

Przyszedł czas na najbardziej wyczekiwaną część – wła-
ściwe warsztaty kulinarne. Wspierani fachową wiedzą spe-
cjalisty uczestnicy omawiali sposoby przygotowania prze-
tworów z  tarniny, łączyli ją z  innymi owocami. Wspólnie 
przygotowano przetwory i  półprodukty: przecier do mięs, 
marmoladę, dżem, konfiturę, sok z  tarniny, nalewkę oraz 
owoce tarniny w  winie. Gdy baza „nabierała mocy” panie 
i panowie oddali się studiowaniu rodzinnych zapisków, ksią-
żek i blogów kucharskich, rozmowom i dyskusjom na temat: 
co z czym łączyć, jak przygotować co wymyślić. Po zapozna-
niu się ze smakiem tarninowych przetworów każda z grup 
ustaliła własny jadłospis. Z  zapałem eksperymentowano 
tworząc całodzienne menu w którym tarninowe smaki były 

wszechobecne. Jak starodawni alchemicy uczestnicy warsz-
tatów wymyślali receptury, sprawdzali je w praktyce, kory-
gowali, ulepszali, odrzucali, akceptowali… Nieco się przy 
tym spierali – wiadomo: de gustibus.. Wszelkie nieporozu-
mienia i  różnice zdań znikały, gdy zasiadano przy pięknie 
nakrytych stołach i degustowano powstałe potrawy. Zrobiło 
się… po prostu pysznie!

Na koniec przyszedł czas na ostateczne opracowanie 
przepisów, tak, by nadawały się do publikacji i – najtrudniej-
szy moment – wybranie najciekawszych, najbardziej orygi-
nalnych z nich do wydania drukiem. Niestety, w powstałym 
folderze nie zmieściły się wszystkie kulinarne pomysły, gdyż 
efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Ka-
talog wyszedł pięknie! Zachęcamy do jego lektury!

Warsztaty przeprowadzono w ośmiu sołectwach na tere-
nie gminy Tarnów Opolski. Wzięło w nich udział 80 osób. 
W każdej placówce odbyły się trzy spotkania ( po 2, 4 i 4 go-
dziny) w dziesięcioosobowych zespołach. Łącznie 80 godzin. 
Bezpłatny katalog „Na tropie tarninowych smaków” zawie-
rający przepisy, rady i sugestie można otrzymać we wszyst-
kich placówkach Gminnego Ośrodka Kultury lub pobrać ze 
strony gok.tarnowopolski.pl. A  potem tylko piec, gotować 
przyrządzać… SMACZNEGO!

GOK

Gdzie historia i przyszłość podają 
sobie ręce…

Realizowany wraz z Akademią Orange projekt „Wydru-
kujmy razem historię” trwa w najlepsze! To cykl warsztatów 
łączących sztukę z  wykorzystaniem nowych mediów. Pod-
czas nich skorelowane zostały zajęcia z: ceramiki, historii 
sztuki , rysunku technicznego z  modelowaniem i  wydru-
kiem przestrzennym. Uczestnicy wielką pasją zgłębiali wie-
dzę o zamierzchłych epokach – w sposób ciekawy, niejako 
mimochodem – doskonale się przy tym bawiąc. W ramach 
zajęć ceramicznych tworzyli przedmioty z gliny (rzeźby, pła-
skorzeźby) kojarzone z kulturą: Mezopotamii, Starożytnego 
Egiptu, Starożytnego Rzymu oraz Starożytnej Grecji. Na-
stępnie uczestnicy przenosili swoje gotowe prace w wirtual-
ny świat za pomocą programów do modelowania nadając im 
nowoczesny design, by ostatecznie swoje dzieła wydrukować 
w postaci trójwymiarowego modelu za pomocą drukarki 3D. 
Najmłodszym łączenie osiągnięć kultury materialnej staro-
żytności z technologią jutra nie sprawia najmniejszych pro-
blemów. Idea łączenia sztuki z nowymi technologiami, jaka 
przyświeca wielu inicjatywom podejmowanym w  Gmin-
nym Ośrodku Kultury sprawdza się znakomicie. Dzięki niej 
w najmłodszych pokoleniach nie ma już podziałów na to co 
„techniczne” i to co „humanistyczne”. Możliwe staje się re-
alizowanie różnorodnych zainteresowań z wykorzystaniem 
współczesnych narzędzi. Jednocześnie wykazana zostaje cią-
głość rozwoju cywilizacyjnego i  nieprzemijającej wartości 
dziedzictwa kulturowego. Nowatorskie połączenie rzemiosła 
artystycznego z technologią wzbogaca wiedzę młodego po-
kolenia na temat kultury i sztuki, doskonali zdolności manu-
alne, a także rozwija umiejętność twórczego i kreatywnego 
korzystania z  nowych metod. Ukazuje różnice w  procesie 
produkcji przedmiotu – od modelu do gotowego produktu. 
Uczestnicy projektu stają świadomymi odbiorcami kultury 



8

Gmina Tarnów Opolski

nr 2/2015Wydarzenia kulturalne

i  jej dziedzictwa, wzbogacając jednocześnie wiedzę z  róż-
nych dziedzin, kształcąc i wyposażając w nowe umiejętności 
praktyczne.

Rezultaty projektu zaprezentowane zostaną podczas „Ty-
godnia Akademii Orange” (23 do 30 maja br.). Stworzona zo-
stanie ogólnodostępna baza materiałów edukacyjnych. Będą 
to scenariusze zajęć oraz dokumentacja fotograficzno-filmo-
wa przedstawiająca efekty pracy uczestników. Zachęcamy 
do śledzenia przebiegu projektu na stronach internetowych. 
Partnerzy: Radio Doxa, Stowarzyszenie PRO

GOK

Estrada taneczna Tarnów Opolski elimina-
cje do XX Wojewódzkiego przeglądu zespo-

łów tanecznych Ozimek 2015

28 marca na Hali Sportowej w Tarnowie Opolskim od-
były się eliminacje do Estrady Tanecznej Wojewódzkiego 
Przeglądu Zespołów Tanecznych Ozimek 2015. W przeglą-
dzie wzięło udział 26 zespołów, Jury oceniło 36 choreografii, 
a w całym przedsięwzięciu uczestniczyło około 500 tancerzy.

GOK

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet od daty jego ustanowienia w 1910r. w Ko-
penhadze nie traci na popularności. Również i w tym roku 
Sołtys, członkowie Rady Sołeckiej i Gminny Osrodek Kul-
tury stanęli na wysokości zadania – mającego na celu przede 
wszystkim dobrą zabawę. Organizatorzy zadbali o najdrob-
niejsze szczegóły wystroju sali, na stołach pojawiła się ciepła 
kolacja, a także ciasto i kawa. O część artystyczną i dobre hu-
mory uczestniczek troszczyła się ekipa zespołu muzycznego 
„Synteza”. Oprócz wspólnego śpiewania, panie brały udział 
w konkursach oraz pękały ze śmiechu podczas skeczy serwo-
wanych przez artystów.

Serdecznie dzięujemy wszystkim zaangażowanym. 
Szczególne podziękowania dla sponsorów:

 � Pan Marcin Wocław
 � Pan Zygmunt Dziemba
 � Pan Zygmunt Pietruszka – Kwiaciarnia „Storczyk”
 � Zakład Fryzjerski Waleczko
 � Piekarnia EDMA

GOK

Również w Kosorowicach tradycyjnie odbyło się spotka-
nie z okazji Dnia Kobiet. Impreza ta cieszy się niezmiernym 
zainteresowaniem wśród przedstawicielek płci pięknej. Panie 
zostały obdarowane przez Włodarza Gminy symbolicznymi 
kwiatami. Było coś dla ciała (zadbała o to Rada Sołecka) oraz 
coś dla ducha (tutaj niezawodni okazali się Andrzej Walecko, 
Zespół Kosorowiczanki oraz Zespół Fermata). Panie mogły 
wykazać się podczas licznych konkurencji, po których zosta-
ły obdarowane atrakcyjnymi nagrodami. Przez to że w Pol-
sce obowiązują parytety, również mężczyźni z  Kosorowic 
mieli swoje święto podczas III spotkania z okazji Dnia Cho-
pa. Szczegółów z imprezy nie podajemy, a wszystkich cieka-
wych zapraszamy na kolejne spotkanie już za rok.

Sołtys Wsi Kosorowice

Kraina zabaw w Tarnolandii – plac zabaw 
i siłownia zewnętrzna w Tarnowie Opolskim

Nowy, kolorowy i atrakcyjny plac zabaw mają do dyspo-
zycji dzieciaki z Tarnowa Opolskiego, a ci nieco starsi mogą 
skorzystać z urządzeń siłowni zewnętrznej. Oficjalne otwar-
cie miało miejsce w niedzielę 29 marca. Projekt został zre-
alizowany ze środków unijnych w zakresie małych projek-
tów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, którego wnio-
skodawcą jest Gmina Tarnów Opolski. Chociaż pogoda nie 
dopisała, to mieszkańcy Tarnowa Opolskiego licznie przyby-
li na plac przy OSP. Przecięcie wstęgi odbyło się nietypowo 
– dokonali tego wspólnie: Kuba Klama – jeden z młodszych 
uczestników imprezy i przyszły użytkownik placu zabaw, 
wraz z Wójtem Krzysztofem Mutzem, jego zastępcą – Mag-
daleną Chudowską oraz radnym – Zygmuntem Pietruszką. 
Był to gest symboliczny, bowiem bez determinacji i zaanga-
żowania władz i radnego Pietruszki, projektu nie dałoby się 
zrealizować z powodu piętrzących się trudności. Poświęcenia 
obiektu dokonał ksiądz proboszcz Tomasz Piontek. Wszyscy 
bawili się doskonale uczestnicząc również w zabawach i kon-
kursach. Program artystyczny przygotował GOK a imprezę 
plenerową prowadziła Małgorzata Tatina.

Dzięki wyjątkowej determinacji władz gminy, pracow-
ników urzędu, radnego Zygmunta Pietruszki, radnego An-
drzeja Klamy, akceptacji ze strony pozostałych radnych oraz 
wsparciu finansowym gminy, sołtysa i rady sołeckiej oraz 
Unii Europejskiej, maluchy zyskały piękne miejsce do za-
bawy i integracji, a dorośli do aktywnego spędzania czasu 
wolnego.
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Podwórko Nivea! Głosuj by powstało  
w naszej Gminie

Informujemy Państwa, iż Gmina Tarnów Opolski przy-
stąpiła do konkursu „Podwórko NIVEA”, w którym można 
wygrać wyjątkowe rodzinne miejsce zabaw. Jako lokalizację 
wskazany został teren w Raszowej przy ul. Mickiewicza. Bę-
dzie to miejsce ogólnodostępne dla wszystkich mieszkań-
ców. To, czy podwórko Nivea powstanie właśnie w Raszowej, 
zależy tylko od mieszkańców i jej sympatyków, a dokładniej 
rzecz ujmując – od głosowania internetowego. Aby tak się 
stało, nieodzowna jest aktywność internautów poprzez elek-
troniczne głosowanie. Im więcej głosów oddamy na naszą 
lokalizację, tym większa szansa na znalezienie się w gronie 
40 miejsc, w których firma Nivea wybuduje nowoczesne pla-
ce zabaw dla dzieci. „Podwórko NIVEA” odpowiadać ma na 
potrzeby dzieci

w różnym wieku oraz nawiązywać do klasycznych za-
baw, popularnych w czasach dzieciństwa współczesnych 
rodziców, takich jak: gra w klasy, skakanka lub zabawa na 
trzepaku. Dzięki temu, miejsce to będzie czymś więcej niż 
tradycyjnym placem zabaw dostępnym wyłącznie dla dzieci. 
W dniach 1-31 maja 2015 r. trwać będzie druga tura głosowa-
nia mająca na celu wyłonienie kolejnych dwudziestu zwycię-
skich lokalizacji.

Zachęcamy wszystkich do oddawania głosów na Gminę 
Tarnów Opolski i lokalizację w Raszowej

Rada Seniorów. Inauguracja
W Sali Ślubnej w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski od-

była się inauguracja Rady Seniorów Gminy Tarnów Opolski. 
Listy gratulacyjne 11 członkom Rady wręczył Wójt Gminy.

Celem działania Rady jest integracja, wspieranie i repre-
zentowanie środowiska seniorów poprzez współpracę z wła-
dzami gminy, przedstawianie propozycji zadań i działań na 
rzecz seniorów, wydawanie opinii i formułowanie wniosków 
służących rozwojowi działalności samorządu na rzecz senio-
rów, zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego, wspiera-
nie wszelkich form aktywności seniorów, działania na rzecz 
umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych oraz 
upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwo-
ściach osób starszych.

Podczas inauguracyjnej sesji odbyły się wybory Prezy-
dium Rady. Przewodniczącą została pani Krystyna Barglik, 
wiceprzewodniczącą pani Krystyna Kurdybelska , a sekreta-
rzem Pani gabriela Suchan.

Obiecujący jest fakt, że już na I sesji pojawiły się inicjaty-
wy i pomysły na sposób działania Rady. Dzięki temu aktyw-
ni seniorzy zyskali przestrzeń do dyskusji i, co najważniej-
sze, możliwość rzeczywistych działań, które wspierać będzie 
samorząd.

Kadencja członków Rady trwa 4 lata od dnia pierwszego 
posiedzenia.

Skład Rady Seniorów Gminy Tarnów Opolski:
1) Krystyna Barglik – sołectwo Tarnów Opolski
2) Krystyna Kurdybelska – sołectwo Tarnów Opolski
3) Gabriela Suchan – sołectwo Tarnów Opolski
4) Maria Kampa – sołectwo Raszowa
5) Teresa Chluba – sołectwo Nakło
6) Gizela Fikus – sołectwo Nakło
7) Łucja Stachura – sołectwo Walidrogi
8) Oswald Salla – sołectwo Walidrogi
9) Elżbieta Pietruszka – sołectwo Miedziana
10) Jadwiga Kubiak – sołectwo Przywory
11) Reinert Elżbieta – sołectwo Kosorowice

UG Tarnów Opolski

Wielkanocne śniadanie

Połączone siły społeczne t.j. Klub Seniora, Parafialny 
Zespół Caritas, Mniejszość Niemiecka przy wsparciu soł-
tysa pana Pawła Kampy zorganizowały w Niedzielę Wiel-
kanocną Śniadanie Wielkanocne dla osób chętnych naszej 
miejscowości – Tarnowa Opolskiego. Było to pierwsze tego 
rodzaju przedsięwzięcie w naszej Gminie. Jego zasadniczym 
celem było ( i będzie na przyszłość) nie tylko umożliwienie 
spotkania ludziom samotnym, ale również lepsza integracja 
wszystkich mieszkańców Tarnowa Opolskiego, spędzenie 
miłych chwil przy Wielkanocnym stole, zawiązanie nowych 
znajomości i przyjaźni. Spotkanie, w którym uczestniczyło 
około 30 osób zaszczycił swą obecnością Radny, Pan Zyg-
munt Pietruszka, który złożył obecnym świąteczne życzenia 
i podziękował organizatorom za podjętą inicjatywę.

Pierwsze, wspólne, Gminne Śniadanie Wielkanocne 
upłynęło w rodzinnej atmosferze. Bardzo dziękujemy za 
przybycie i już zapraszamy na następne.

Klub Seniora

Ogłoszenie
Rada Seniorów Gminy Tarnów Opolski zapra-

sza wszystkich seniorów, lubiących jazdę rowerową do 
wspólnych wycieczek rowerowych po naszej okolicy. 
Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny z Przewodniczącą 
Rady – Krystyną Barglik tel. 606 284 486.

Rada Seniorów

Ogłoszenie
Rada Seniorów zwraca się do Wszystkich Mieszkańców 

Gminy Tarnów Opolski o zgłaszanie wniosków i pomysłów 
mających na celu aktywizacje i ułatwianie funkcjonowania 
osobom starszym(seniorom) w dzisiejszej rzeczywistości.
Powyższe prosimy zgłaszać;

 � Tarnów Opolski: Krystyna Barglik tel.606 284 486
 � Krystyna Kurdybelska tel.665 380 835
 � Gabriela Suchan tel.77 464 56 48

oraz w każdy pierwszy czwartek miesiąca możliwy kontakt 
osobisty w Gminnym Ośrodku Kultury—świetlica w godz. 
10.00 — 12.00

Zapraszamy
Rada Seniorów
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Działający aktywnie na terenie Gminy Tarnów Opol-
ski Klub Seniora, organizuje przynajmniej raz w miesiącu 
spotkania tematyczne (m. in. spotkania z psychologiem, 
policjantem itp.) Ostatnio został zorganizowany kurs ob-
sługi komputera, który ukończyła grupa Seniorów, naszej 
Gminy. Brawo za odwagę! Wielkie gratulacje.

Raszowa – „Mini Miasto-Klein Raschau” 
– wakacyjny projekt dla dzieci  

już po raz trzeci!

W dniach 6-10 lipca 2015 r. czeka na dzieci wyjątkowe 
wydarzenie. W Raszowej, Gmina Tarnów Opolski, dzie-
ci będą budowały własne polsko – niemieckie miasteczko. 
Mini Miasto składać się będzie z elementów ze świata do-
rosłych, urozmaiconych kreatywnymi i wyjątkowymi po-
mysłami dzieci. Dzieci będą wcielały się w wybrane zawo-
dy oraz poznawały struktury świata dorosłych, przy czym 
same będą kreowały swoje otoczenie według swoich potrzeb 
i zainteresowań. W ten sposób powstanie magiczny świat, 
w którym dzieci aktywnie będą spędzały czas ucząc się po-
przez zabawę. 

W Mini Mieście to dzieci ustalą reguły życia w miastecz-
ku, będą podejmowały ważne decyzje oraz poznawały ich 
konsekwencje. Ponadto dzieci zapoznają się z  podstawami 
demokracji i życia w świecie ludzi dorosłych. Nawiązując do 
koncepcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia 
Pro Liberis Silesiae inicjatywa przygotowuje uczestników 
do aktywnego i  świadomego kształtowania współczesnego 
świata. Projekt będzie realizowany dwujęzycznie, uczestni-
czyć w nim będą oprócz dzieci z Górnego Śląska, uczniowie 
z  zagranicy. Podczas inicjatywy około 120 dzieci w  wieku 
od 7 do 11 lat codziennie będzie spędzało czas w zbudowa-
nym i zarządzanym przez siebie dwujęzycznym miasteczku. 
Główne cele projektu:

 � Dwujęzyczność
 � Popularyzacja zasad demokracji wśród dzieci
 � Wspieranie samodzielności oraz kreatywności dzieci
 � Edukacja poprzez zabawę.

Więcej informacji na stronie: www.edukacja-raszowa.eu 
oraz pod nr. tel. 77 464 42 78.

Serdecznie zapraszamy
Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae

Wytańczone z wielkim przytupem sukcesy 
Formacji Tanecznej Hałas

Z połowie marca rozpoczął się sezon taneczny formacji 
Hałas. W sobotę 21 marca 2015 dwie grupy Hałasu ćwiczące, 
na co dzień w Tarnowie Opolskim, osiągnęły swoje pierw-
sze sukcesy na ogólnopolskiej scenie tanecznej zdobywając 
w Sosnowcu I i II miejsce w swoich kategoriach. Choreogra-
fie „Armia” i „Monster High” zachwyciły zarówno jurorów 
jak i publiczność.

29 marca 2015 zespoły Hałas Mini 1 oraz Hałas 2 wzię-
ły udział w  kolejnym ogólnopolskim turnieju, tym razem 
w  Nowej Rudzie. Oba zespoły po raz drugi stanęły na po-
dium. Hałas Mini 1 za choreografię „Deszcz” uzyskał I miej-
sce pokonując 8 zespołów z  terenu całej Polski, natomiast 
super zaprezentowana „Armia” dała dzieciakom II miejsce. 
Niesamowita w tym sezonie grupa Hałas 2 zajęła I miejsce za 
choreografię „Monster High” pokonując również wiele bar-
dzo dobrych zespołów.

Kolejnym wielkim wydarzeniem w życiu zespołu był 
Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych w Ozimku, 
podczas którego Formacja Taneczna Hałas zdobyła cztery 
I miejsca w swoich kategoriach. Sukces ten cieszy tym bar-
dziej, że choreografia naszych najmłodszych dzieciaczków 
z Hałasu Mini 2 „Świat lalek” zaskoczyła, zaciekawiła i za-
chwycała wszystkich obecnych na sali. W grupie tej tańczy 
30 – dzieciaków w wieku od 4 – 11 lat, które swoją żywioło-
wością i niesamowitą precyzją zarażają wszystkich.

W tej chwili zespoły przygotowują się do kolejnych tur-
niejów oraz do obchodów 15 – lecia Formacji Tanecznej Ha-
łas, które odbędzie się 30 maja w Domu Kultury w Ozimku 
oraz podczas Pikniku Rodzinnego 04 czerwca 2015.

Od 20 kwietnia do 30 czerwca 2015 trwa również zbiór-
ka publiczna na rzecz wspierania działalności Formacji Ta-
necznej Hałas. Jeśli będzie mieć Państwo okazję prosimy 
o wsparcie naszej organizacji. Z góry serdecznie dziękujemy 
i zapraszamy na nasze pokazy, które już w niedługim czasie 
odbywać się będą podczas różnych lokalnych imprez.

Zarząd Stowarzyszenia Kalejdoskop
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Sprzątaj & Grilluj @ Tarnów Opolski

20 kwietnia br. z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej Tar-
nowa Op. mieszkańcy spotkali się w celu uporządkowania 
placu przy stawie w centrum Tarnowa Op. Uprzątnięto śmie-
ci z placu, przycięto drzewa i krzewy, usunięto chwasty, a ze 
stawu wyłowiono zanieczyszczenia. Na zakończenie wyko-
nane prace podsumowano przy przygotowanym poczęstun-
ku. Inicjatywa cieszyła się sporym zainteresowaniem i bę-
dzie cyklicznie powtarzana.

Sołtys Wsi Tarnów Opolski

II Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Tarnowa Opolskiego

28 lutego w hali sportowej w Tarnowie Opolskim odbył 
się II Turniej Piłki Nożnej „Młodzików” i „Orlików” o pu-
char Wójta Gminy Tarnów Opolski. W turnieju wystartowa-
ło osiem drużyn z Tarnowa Opolskiego i sąsiednich gmin. 
Rywalizacja pomiędzy drużynami było zacięta, ale w duchu 
sportowym. Rozgrywki zgromadziły rodziców oraz kibiców 
piłki nożnej.

W kategorii „Orlików”
 � I miejsce MKS Gogolin
 � II miejsce GKS PIOMAR II Tarnów Opolski – Przywory
 � III miejsce GKS PIOMAR I Tarnów Opolski – Przywory
 � IV miejsce LZS Chrząstowice
 � Najlepszy bramkarz w tej kategorii – Paweł Krysiak
 � Najlepszy strzelec i zawodnik – Adam Bramorski

W kategorii „Młodzików”
 � I miejsce GKS PIOMAR
 � II miejsce MKS Gogolin
 � III miejsce GKS Izbicko – Otmice
 � IV miejsce Gwardia Opole
 � Najlepszy bramkarz w tej kategorii – Filip Fortuna
 � Najlepszy strzelec – Kuba Blaut
 � Najlepszy zawodnik – Michał Deja

Organizatorami II już turnieju byli Zygmunt Pietruszka 
– Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady 
Gminy Tarnów Opolski, Marcin Chudala oraz Michał Sma-
roń. Sędziowali: Marek Ludwiczak oraz Janusz Szygalski, 
a konferansjerkę prowadził Dariusz Śmichura.

Radny Zygmunt Pietruszka serdecznie dziękuje spon-
sorem, którzy chętnie przystali na propozycję pomocy 
w przygotowaniu imprezy, a także wszystkim którzy pomo-
gli w  sprawnej organizacji Turnieju Piłki Nożnej młodych 
sportowców.

Sponsorzy:
 � Prezes OZPN Opole Marek Proczyszyn, który przekazał 
piłki,

 � Trener Odry Opole Marek Duraj, który przekazał piłkę 
z autografami młodych zawodników „Odry”,

 � Piekarnia Edma jak zwykle wspomogła organizatorów 
dostarczając darmowo swoje wyroby cukiernicze dla za-
wodników i obsługi,

 � Wójt Gminy Tarnów Opolski, który wspomógł imprezę 
finansowo.

Wójt Gminy Tarnów Opolski zaprasza na  
„Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy”

Który odbędzie się 16 maja o godz. 930  
w Hali Sportowej w Tarnowie Opolskim.

Atrakcja turnieju – pomiędzy 1300 a 1400  
mecz pokazowy zawodników  

krajowej ekstraklasy !!!! 

Serdecznie zapraszamy
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Zapraszamy do 1 Oddziału w Tarnowie Opolskim 
ul. Powstańców Śląskich 2,  
tel. 77 427 36 62 (do 65), pn.–pt. 9:00–16:00


