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Koniec reformy przed 
pierwszym dzwonkiem

Wywiad z Wójtem Gminy Tarnów 
Opolski – Krzysztofem Mutzem.

Zapraszamy!

4-5 lipca zapraszamy na Święto 
Tarniny do Kosorowic.

UWAGA!

Oszuści podszywają się pod 
policję!

Kwiat Tarniny
Po raz kolejny wręczone zostały nagrody Kwiatu Tarniny, dla zdolnej młodzieży z terenu naszej gminy. Kapituła przy-

znała je za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. 

 ▶ czytaj na str. 9
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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

NGO
Drodzy przedstawiciele oraz członkowie organizacji pozarządowych! W  ramach projektu „Województwo Opolskie 

otwarte na współpracę z NGO” powstała strona internetowa www.ngo.opolskie.pl. Znajdą tam Państwo informacje nt. pro-
jektu a także ogłoszenia o konkursach ofert itp. W przypadku, kiedy organizacja, której są Państwo przedstawicielami nie 
znalazła się w bazie zamieszczonej w portalu, można ją samodzielnie wpisać. Zachęcamy do zarejestrowania i korzystania ze 
strony www.ngo.opolskie.pl. Projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 
Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej oraz Domem Współ-
pracy Polsko–Niemieckiej.

UG

Uwaga wszystkie Panie!
Teraz bezpłatna mammografia także dla kobiet w wieku 40–49 i 70–75 lat – zwiększamy dostęp do bezpłatnych badań 

w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Norweskich i Funduszy EOG
W dniu 24.07.2015r. w ramach akcji profilaktycznych będziemy realizować w Tarnowie Opolskim, przy Remizie bez-

płatne badania mammograficzne finansowane przez NFZ dla pań w wieku 50-69 lat. To wyjątkowa okazja o której warto 
powiedzieć bliskim sobie kobietom – córce, mamie, siostrze, sąsiadce.

Na badanie wymagane jest skierowanie od lekarza dowolnej specjalizacji (wzór skierowania dla kobiet w wieku 40 – 49 
oraz 70 – 75 lat znajduje się na stronie www.tarnowopolski.pl w aktualnościach).

Rejestracja: tel. 58 666 24 44
Szczegółowe informacje: www.fundusze.mammo.pl

LUX MED Diagnostyka

PSZOK
Przypominamy o  możliwości bezpłatnego 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 przez właścicieli nieruchomości zamieszkujący 
na terenie Gminy Tarnów Opolski i uiszczających opłatę za 
gospodarowanie odpadami (regulamin korzystania z PSZO-
Ku dostępny jest na www.tarnowopolski.pl w  zakładce 
„Ochrona środowiska”.

PSZOK jest czynny:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

W soboty w godzinach od 7.00 do 15.00
Kontakt z administratorem PSZOKu pod nr 77 466 63 58

Referat Zamówień Publicznych i Promocji

Gmina Tarnów Opolski  
w programie „Prosument Opolski”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w  Opolu uruchomił program dofinansowań do 
zakupu i montażu odnawialnych źródeł dla właścicieli Nie-
ruchomości – „Prosument Opolski”. Dofinansowanie obej-
muje zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, 
ogniw fotowoltaicznych i  elektrowni wiatrowych. Program 
obejmuje instalacje powstałe w okresie od 01.11.2014 r. do 
31.12.2017 r. Kwota zwrotu stanowi do 30% kosztów. 

Regulamin oraz wniosek do pobrania na www.wfosigw.
opole.pl w zakładce „Portal beneficjenta”, a także na stronie 
www.tarnowopolski.pl w zakładce „Ochrona środowiska”

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w pod nr tel. 
77 46 40 865

UG

http://www.tarnowopolski.pl
http://www.fundusze.mammo.pl
http://www.tarnowopolski.pl
http://www.tarnowopolski.pl
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www.tarnowopolski.pl

nr 3/2015 Wójt mówi

Za nami zmiany w  gminnym systemie oświaty – choć 
przebiegały burzliwie i wśród emocji- przed kolejnym 

pierwszym dzwonkiem zapewnią stabilizację.

Red.: Panie Wójcie, zmiany, które przeprowadzone zostały w gmin-
nej oświacie, komentowane są często stwierdzeniem, że „włożył Pan 
kij w  mrowisko”. Jak Pan ocenia wprowadzone zmiany z  własnej 
perspektywy?
Krzysztof Mutz: Przede wszystkim te zmiany, to była konieczna 
optymalizacja, bez której nasz budżet gminny nie podołałby zada-
niu dalszego finansowania oświaty w pełnym zakresie. Mieliśmy 
tę świadomość wspólnie – radni, skarbnik i ja. Należało więc pod-
jąć stosowne kroki. Zupełnie zrozumiałym jest, że rodzice czu-
li się zaniepokojeni o  los swoich pociech. Spotykałem się zatem 
z nimi i tłumaczyłem, dlaczego musimy podjąć pewne decyzje ale 
wyjaśniałem też, że zrobimy wszystko, żeby nie ucierpiały nasze 
dzieci. Tych spotkań było dużo – z mieszkańcami, rodzicami, na-
uczycielami, przedstawicielami związków zawodowych… Zawsze 
starałem się jasno tłumaczyć powody podjętych decyzji. Wiąże się 
to oczywiście z negatywnymi emocjami tych osób, które żadnych 
zmian nie chcą. Prawda jest taka, że reformę trzeba było przepro-
wadzić już 10 lat temu – tak jak zrobiły to inne gminy, na przykład 
Gogolin. Tylko że wówczas, jak wiem z relacji niektórych radnych, 
brakowało jednomyślności, żeby tak niepopularne decyzje podjąć. 
Dziś nie ma innego wyjścia. Pragnę jednak podkreślić, że poczy-
nione działania mają zapewnić stabilizację w latach kolejnych.

Red.: Czy to oznacza, że więcej zmian w oświacie nie będzie?
K. M.: Takie reformy jak nasza przeprowadza się raz na dekadę. 
Potem jest już tylko nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem 
jednostek. Zmiany, które zostały wprowadzone mają dużą skalę, 
jednak gminne placówki oświatowe prezentują obecnie odpo-
wiedni iloraz zatrudnienia w  stosunku do ilości uczniów. Teraz 
rolą dyrektorów będzie czuwanie nad tym aby wskaźniki się nie 
pogorszyły i były dostosowywane do liczby dzieci. Gmina jako or-
gan prowadzący, będzie rzecz jasna wspierała dyrektorów w tych 
działaniach, licząc na ich partnerską współpracę . Mogę jednak 
powiedzieć, iż efekt osiągnięty wskutek wprowadzonych zmian 
powoduje, że nie są konieczne już żadne inne ruchy takie jak two-
rzenie zespołów.

Red.: Z  Pana wypowiedzi wynika, że najbardziej burzliwy czas 
zmian oświatowych już za nami. Można zatem rozumieć, że nie ma 
w tym temacie na dzień dzisiejszy większych problemów?
K. M.: Jeżeli chodzi o organizację placówek oświatowych, wszyst-
ko jest już poukładane, arkusze organizacyjne zatwierdzone, gro-
no pedagogiczne i rodzice zaznajomieni z sytuacją. Najbliższe lat 
powinny być stabilne. Problem jest tylko w  jednym przypadku 
– rodzice dzieci spoza naszej gminy, próbując wymóc utworze-
nie drugiego oddziału w  gimnazjum w  Przyworach dla swoich 
pociech, dokonują – w  większości fikcyjnych – meldunków. Jest 
to sprzeczne z  prawem. W  przypadkach, co do których mamy 
uzasadnione wątpliwości, wszczynana będzie procedura kontroli 
meldunku oraz zgłoszenie do prokuratury o  możliwości popeł-
nienia przestępstwa. Nie może bowiem być tak, że próbuje się na 
mnie coś wymusić przy pomocy oszustwa. To nieuczciwe – przede 
wszystkim wobec naszych mieszkańców, z których podatków do-
płacamy do funkcjonowania szkoły. 

Red.: Nie boi się Pan kolejnej batalii w swoim kierunku wskutek ta-
kich decyzji?
K. M.: Wójt nie może się bać nacisków i musi być niezależny od 
różnych grup interesów. Jeśli daje się szantażować – nie powinien 
być wójtem. To nie pierwszy raz, kiedy ktoś próbuje na mnie wy-

wrzeć presję. Ostatnio była taka atmosfera, kiedy postanowiłem, 
że musimy się uniezależnić od monopolu firm śmieciowych i za-
kupić kubły. Też rzucano mi kłody pod nogi, próbowano zabloko-
wać zakup pojemników. Sprawa znalazła swój finał w sądzie i mam 
nadzieję, że sędzia wyda sprawiedliwy wyrok i zasądzi odszkodo-
wanie. Uważam, że to, co robię jest w interesie mieszkańców mojej 
gminy a ich dobro jest dla mnie priorytetem. Mieszkańcy innych 
gmin powinni zabiegać o pomoc swoich włodarzy a nie wywierać 
naciski na mnie.

Red.: Czy finanse oświatowe po przeprowadzonej optymalizacji 
będą mocno okrojone?
K. M.: Pieniądz, czy to w oświacie, czy w innych dziedzinach funk-
cjonowania gminy, musi być wydawany racjonalnie. Tego będzie-
my pilnować. W tym roku będziemy się bacznie przyglądać wy-
datkom i analizować, na co możemy sobie pozwolić, jeżeli chodzi 
o tzw. wydatki ekstra, czyli zajęcia dodatkowe. Planuję aby w przy-
szłości – w zależności od posiadanych środków – przeprowadzić 
konkurs dla placówek na zajęcia dodatkowe. Dofinansowanie 
dostaną najlepsze pomysły, najbardziej atrakcyjne i wartościowe 
dla naszych dzieci. Chcemy również rozpocząć długo oczekiwaną 
przebudowę budynku wielofunkcyjnego w Przyworach, z którego 
korzystać będą również dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum.

Red.: Jakie jeszcze, istotne dla mieszkańców decyzje zapadły w ostat-
nim czasie?
K. M.: Z ważnych spraw mogę wymienić przekazanie tych odcin-
ków kanalizacji, które były w zarządzie naszego Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i  Mieszkaniowej do spółki Wodociągi i  Ka-
nalizacja, co zagwarantuje ujednolicenie stawek dla wszystkich 
mieszkańców. Staraliśmy się aby warunki przekazania sieci były 
jak najkorzystniejsze dla gminy i mieszkańców.

Red.: Zbliża się czas wakacji, urlopów. Będą jakieś niespodzianki dla 
gości, którzy odwiedzą latem naszą gminę ?
K. M.: Nie tylko dla gości ale i  dla naszych mieszkańców, któ-
rzy wyjechali i odwiedzają nas tylko latem. Będzie – jak co roku 
– Święto Tarniny w  Kosorowicach, na które już dziś serdecz-
nie wszystkich zapraszam. Będzie nie tylko hucznie i wesoło ale 
i z nutą lokalnego „tarninowego” patriotyzmu. Mam też nadzieję, 
że zmieniające się otoczenie – coraz ładniejsza przestrzeń publicz-
na, nowe place zabaw i  obiekty spotkań, sprawią, że wakacyjny 
pobyt w naszej gminie będzie atrakcyjny i przyjemny. Wszystkim 
naszym mieszkańcom i gościom nas odwiedzającym życzę wspa-
niałych, radosnych wakacji – pełnych odpoczynku i pozytywnych 
emocji.

Koniec reformy przed pierwszym dzwonkiem
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Gmina Tarnów Opolski

nr 3/2015Ogłoszenia

Gmina Tarnów Opolski  
oferuje do sprzedaży

Nieruchomości przeznaczone w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jedno-
rodzinne, wielorodzinne, usługi publiczne i komercyjne.
Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży:

Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza

744/155
0.1300 ha wraz z udziałem wynoszącym 

2357/10000 części w działce  
nr 743/155 o pow. 0.0990 ha 

102 000 zł

745/155
0.1300 ha wraz z udziałem wynoszącym 

2357/10000 części w działce  
nr 743/155 o pow. 0.0990 ha 

102 000 zł

746/155
0.1300 ha wraz z udziałem wynoszącym 

2357/10000 części w działce  
nr 743/155 o pow. 0.0990 ha 

102 000 zł

747/155
0.1615 ha wraz z udziałem wynoszącym 

2929/10000 części w działce  
nr 743/155 o pow. 0.0990 ha 

126 000 zł

Nieruchomości położone są w miejscowości Walidrogi. 

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży:

Nr działki Powierzchnia Cena 
wywoławcza Działka Miejscowości

705/155 0.0924 ha 88 000 zł zabudowana Walidrogi

35 0.0970 ha 118 000 zł zabudowana Miedziana

1341/6 0.0799 ha 53 000 zł niezabudowana Tarnów Opolski

1342/6 0.0737 ha 48 000 zł niezabudowana Tarnów Opolski

1348/6 0.0752 ha 49 000 zł niezabudowana Tarnów Opolski

1349/6 0.0772 ha 51 000 zł niezabudowana Tarnów Opolski

1378/6 0.0885 ha 55 000 zł niezabudowana Tarnów Opolski

Nieruchomości niezabudowane położone są w Tarnowie 
Opolskim przy ul. Zielonej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gmi-
ny Tarnów Opolski pok. nr 3 oraz pod nr tel. 77 46 40 864

Referat Gospodarki Terenowej i Inwestycji

Wypalanie traw  
może mieć tragiczne skutki

Przełom wiosny i lata to okres w którym wyraźnie wzra-
sta liczba pożarów łąk i nieużytków. Od początku roku do 
25. marca opolscy strażacy 674 razy gasili pożary suchych 
traw. Według danych PSP 70 proc. tych pożarów – często 
niosących tragiczne skutki – to skutek celowego działania 
człowieka. Pożary traw mogą bardzo szybko się rozprze-
strzenić i przenieść np. na pobliskie lasy, czy zabudowania. 
Ofiarą ognia padają żyjące dziko zwierzęta, takie jak jeże, 
zające czy kuropatwy, a ziemia na „wypaleniskach” staje się 
jałowa. Niemal co roku w pożarach, które zaczęły się od wy-
palania traw, giną ludzie. Wypalanie traw jest surowo zabro-
nione. Oprócz mandatów, dotkliwe kary finansowe nakłada-
ne są także przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Zakaz wypalania traw wynika z konieczności 
przestrzegania norm dobrej kultury rolnej przez rolników 
ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz płatności ob-
szarowe. Rolnikowi, który nie przestrzega tych norm grozi 
zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów płat-
ności obszarowych. W skrajnych przypadkach stwierdzenia 
uporczywego wypalania traw, Agencja może pozbawić rolni-
ka całej kwoty płatności obszarowych za dany rok.

OUW

Uwaga na oszustów, 
podszywających się pod Policję!
Przestępcy wciąż szukają nowych metod, by oszukać 

metodą „na wnuczka”. I  choć prowadzone przez opolską 
Policję i  środki masowego przekazu na szeroką skalę akcje 
profilaktyczne przynoszą efekty, wciąż pojawiają się osoby, 
które dają wiarę oszustom. Niepokojąca jest jednak liczba 
zgłoszeń dotycząca nowej metody kradzieży „na policjanta, 
lub na oficera CBŚ”. W ciągu kilku ostatnich dni na terenie 
Opola i  okolic, policjanci odnotowali kilkanaście takich 
przypadków, w których sprawcy wykorzystali zaufanie spo-
łeczeństwa do funkcjonariuszy Policji i wyłudzili pieniądze 
od starszych osób.

Ponieważ coraz więcej osób słyszało o  fałszywych 
„wnuczkach”, którzy dzwonią do osób starszych i  próbują 
wyłudzić pieniądze na załatwienie pilnej sprawy, to teraz 
przestępcy modyfikują sposoby oszustwa i  ostatnio często 
działają metodą „na policjanta”. Sposób działania przestęp-
ców jest podobny. Najpierw wykonują telefon podając się za 
członka rodziny, prosząc o pożyczenie pieniędzy, które rze-
komo mają być wykorzystane do pokrycia szkód po wypad-
ku drogowym, uniknięcie więzienia itp. Chwilę po zakoń-
czeniu pierwszej rozmowy do ofiary dzwoni kolejna – po-
dając się za funkcjonariusza Policji lub oficera Centralnego 
Biura Śledczego. Przestępca informuje rozmówcę o tym, że 
padł ofiarą oszustwa, a  poprzednia rozmowa telefoniczna 
była próbą wyłudzenia pieniędzy. Informuje osobę o tym, że 
oszust został już namierzony. Nalega, aby osoba pokrzyw-
dzona wypłaciła określoną sumę pieniędzy z banku i prze-
kazała ją wyznaczonej osobie. „Fałszywy policjant” podaje 
często wymyślone imię i nazwisko funkcjonariusza, a nawet 
numer odznaki służbowej, prosi aby nie przerywać rozmowy 
telefonicznej i wybrać numer 997. Sprawcy oszustw wywie-
rają na ofiarach presję czasu. Przekonują starsze osoby, że ich 
pieniądze pomogą w  schwytaniu przestępców. Przestępcy 
podając się za funkcjonariuszy, grożą także konsekwencjami 
prawnymi, jeżeli ich rozmówca nie będzie współpracował. 
Tuż po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa, a przestęp-
cy znikają ze wszystkimi oszczędnościami ofiary. 

Funkcjonariusze Policji nigdy telefonicznie nie informują 
o prowadzonych przez siebie sprawach, zwłaszcza sprawach 
operacyjnych. Nigdy też nie proszą o przekazanie pieniędzy 
na realizację sprawy. W momencie, kiedy wyczujemy że ktoś 
próbuje nas oszukać podając się przez telefon za policjanta 
natychmiast należy zakończyć rozmowę telefoniczną i skon-
taktować się ze swoimi bliskimi. Po zakończeniu rozmowy 
z  oszustem i  wyłączeniu telefonu dzwońmy na Policję pod 
numer 997 i informujmy o zdarzeniu. Nie odbierajmy w ogó-
le telefonów zastrzeżonych, nie podawajmy tym osobom na-
szych numerów telefonów komórkowych, ani też pod żad-
nym pozorem adresu naszego mieszkania. Zwróćmy uwagę 
na opisywane zagrożenie osobom starszym, o których wie-
my, że mieszkają samotnie. Powiedzmy im jak zachować się 
w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożycze-
nie dużej ilości pieniędzy.

Komenda Miejska w Opolu
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Ostatni dzwonek!
Już za parę dni, za dni parę weźmiesz ple-

cak swój i gitarę. Pożegnania kilka słów Pita-
goras bądźże zdrów, do widzenia wam, canto 
cantare… 

Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka 
rzeka. Razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie 
ma nas! 

Lato, lato nie płacz czasem, czekaj z rzeką, 
czekaj z lasem. W lesie schowaj dla nas chłodny 
cień, przyjedziemy lada dzień.

Na nadchodzące wakacje życzymy Wam dużo słońca, 
uśmiechów, niezapomnianych chwil spędzanych w gronie 
przyjaciół, wakacyjnej miłości, pięknej opalenizny, a także 
rozwagi podczas codziennych zabaw. Mamy nadzieję, że we 
wrześniu powrócicie do szkoły pełni energii i zapału do dal-
szego zdobywania wiedzy. Do zobaczenia!!!! 

 Redakcja

Od przedszkola  
do Tarnowa Opolskiego

W tym roku Przedszkole Publiczne z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Tarnowie Opolskim było organizatorem jubi-
leuszowego – X Gminnego Konkursu Piosenki „OD PRZED-
SZKOLA DO TARNOWA OPOLSKIEGO”. Nie obeszło się 
z tej okazji bez wspomnień, w postaci krótkiej prezentacji 
multimedialnej oraz podziękowań tym, którzy od począt-
ku wspierają tak wspaniałą imprezę, której uczestnikiem 
jest dziecko. Na scenie Tarnowskiego Domu Kultury stanę-
ły dzieci z przedszkoli: Tarnów Opolski, Przywory, Koso-
rowice, Nakło, Kąty Opolskie. Jak co roku, konkurs odbył 

się w dwóch kategoriach wiekowych: 5 i 6 – latki. Nagrodę 
GRAND PRIX (ufundowaną przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry), w kategorii dzieci 5-letnich, jury przyznało: Agacie For-
nol z Przedszkola Publicznego w Kosorowicach, a w kategorii 
dzieci 6-letnich: Paulinie Muc z Przedszkola Publicznego w 
Kosorowicach oraz Alanowi Micek z Przedszkola Publicz-
nego z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim. 
Gratulujemy!

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim sponso-
rom, którzy wierząc, iż muzyka jest ważną częścią rozwoju 
małego dziecka, zechcieli przyczynić się do nagrodzenia na-
szych maluchów pięknymi upominkami. 

Sponsorzy Jubileuszowego X Gminnego Konkursu  
Piosenki „Od przedszkola do Tarnowa Opolskiego”

 � Wójt Gminy Tarnów Opolski
 � Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim
 � Przedsiębiorstwo LABTAR w Tarnowie Opolskim
 � Sklep METAROL Tarnów Opolski
 � Firma Handlowo – Usługowa „MICHALINKA” NOR-
DIS Opole

 � Bank Zachodni WBK Tarnów Opolski
 � Agra Opole
 � Sklep TomiMarkt Tarnów Opolski
 � Piekarnia „EDMA” Tarnów Opolski
 � Bank Spółdzielczy Tarnów Opolski

Przedszkole Publicznych z Oddziałami  
 Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim

Spotkanie z pszczelarzem
W Publicznej Szkole Podstawowej odbyło się spotkanie 

z pszczelarzem, panem Bogusławem Majcherem z Nakła. 
Doświadczony przyjaciel i opiekun pszczół z ogromną pa-
sją opowiadał dzieciom o tych pożytecznych owadach i ko-
rzyściach, jakie czerpie z nich człowiek. Uczniowie mogli 
na własne oczy oglądać owoce wielkiej pracy małej pszczo-
ły. Dowiedzieli się, że ten niestrudzony owad dostarcza nie 
tylko miód i wosk, lecz także mleczko pszczele, kit pszczeli 
czy pyłek kwiatowy. Dzieci miały okazję zobaczyć, jak zbu-
dowany jest ul i jak wygląda jego wnętrze oraz obserwować 
królową i pracowite robotnice, a nawet niesamowicie fascy-
nujący moment wykluwania się młodych pszczół. Uczniowie 
poznali wiele tajników z pracy pszczelarza, a niektórzy mogli 
przymierzyć ubiór pszczelarski. To było bardzo piękne i nie-
zwykle ubogacające spotkanie. Serdecznie dziękujemy panu 
Bogusławowi Majcherowi za wspaniałe opowieści i poświę-
cony nam czas.

PSP Nakło
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Dzień inny niż wszystkie  
w PSP w Nakle

Dzień Dziecka został ogłoszony przez Samorząd 
Uczniowski naszej szkoły Dniem Samorządności – na-
uczyciele stali się uczniami, a w role pedagogów wcielili się 
uczniowie klasy VI. Młodsi uczniowie uczestniczyli w atrak-
cyjnych lekcjach, przygotowanych i poprowadzonych przez 
nowych nauczycieli. Następie cała szkoła wzięła udział w 
Szkolnym Konkursie Piosenki Niemieckiej ICH KANN 
SINGEND DEUTSCH. Uczniowie zaśpiewali piosenki w 
języku niemieckim a jury, któremu przewodniczył pan Ru-
dolf Urban, postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników. 
Dzięki uprzejmości Koła Mniejszości Niemieckiej z Nakła 
każdy otrzymał drobny upominek i oczywiście dyplom. Nie 
był to jednak koniec atrakcji tego dnia. W godzinach popo-
łudniowych zorganizowany został festyn sportowo–rekre-
acyjny dla wszystkich uczniów naszej szkoły, ich rodziców 
i nauczycieli. 

Główne hasło festynu to „Bądź z rodziną – Rodzino trzy-
maj formę”. Rodzice, uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w 
biegach na orientację. Wszyscy zostali podzieleni na 3 grupy 
mieszane, których zadaniem było odnalezienie skarbu, ko-
rzystając z mapy topograficznej naszej miejscowości, kom-
pasu i pomocniczej mapki. Na 3 trasach rozmieszczone były 
punkty kontrolne, które trzeba było odnaleźć, a następnie 
wykonać dodatkowe zadania i utrudnienia zapisane szyfrem. 
Po odnalezieniu skarbu należało jak najkrótszą trasą wrócić 
do punktu wyjścia czyli do szkoły. Wygrała drużyna, która 
pierwsza wróciła do bazy i prawidłowo wykonała wszystkie 
zadania. Pojedynek był bardzo wyrównany, wszyscy bardzo 
się zaangażowali, rodzice przeżywali tak samo jak dzieci 
przypominając sobie lata szkolne, kiedy to bawili się w pod-
chody. Po ukończonym biegu wszyscy uczniowie otrzymali 
złote, srebrne lub brązowe medale. Mniej zmęczeni zagra-
li mecz piłki nożnej - rodzice kontra uczniowie. Na koniec 
rodzice przygotowali dla wszystkich zdrowy poczęstunek. 
Wszyscy wspaniale się bawili i aktywnie spędzali czas.

PSP Nakło

Jak uczciliśmy rocznicę urodzin  
Wielkiego Polaka – Jana Pawła II  

– w Publicznym Gimnazjum  
w Tarnowie Opolskim?

Rok 2015 został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej Rokiem Jana Pawła II. 2 kwietnia minęła – 10. rocz-
nica śmierci Papieża Polaka, a 18 maja – 95 rocznica Jego 
urodzin. Uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum w 
Tarnowie Op. pamiętając o Janie Pawle II, prawie każdego 
roku organizują uroczystości, konkursy, wycieczki, wieczor-
nice Jemu poświęcone. W tym roku szkolnym młodzież na-
szego gimnazjum odwiedziła miejsce narodzin Karola Woj-
tyły – była to trzecia wyprawa gimnazjalistów do Wadowic. 
Największe wrażenie na zwiedzających wywarło Muzeum 
– Dom Rodzinny Papieża Polaka. Na czterech poziomach – 
od piwnic po poddasze- uczniowie zapoznali się z życiem i 
działalnością Karola Wojtyły – ucznia, studenta, kapłana, bi-
skupa i wreszcie papieża, a nade wszystko Wielkiego Polaka. 
Swoje kroki uczniowie skierowali również do kościoła NMP 
w Wadowicach – w którym przyszły papież został ochrzczo-
ny i przyjął sakrament Pierwszej Komunii Św. Czas pobytu 
w Wadowicach szybko dobiegł końca. Jeszcze tylko ucznio-
wie „zaliczyli” kremówki i pełni wrażeń wrócili do domów. 
W 95. rocznicę urodzin Karola Wojtyły uczniowie i nauczy-
ciele naszej szkoły, a także zaproszeni goście wzięli udział w 
Koncercie dedykowanym Janowi Pawłowi II. Wprowadze-
niem do Koncertu był proroczy wiersz Juliusza Słowackiego 
„Pośród niesnasków Pan Bóg uderza w ogromny dzwon…”. 
Następnie uczniowie kl. II i III w scence rodzajowej poruszy-
li problem przyznawania się do oddawania szacunku i czci 
przez młodzież Ojcu Św. Janowi Pawłowi II. Nie jest łatwo 
w dzisiejszym świecie mówić o wartościach związanych z 
wiarą, a co dopiero otwarcie ich bronić. Szczególnie młodym 
trudno jest dawać świadectwo wiary i stawać w jej obronie. 
Koncert przebiegał w atmosferze powagi, zadumy, zamyśle-
nia, ale i radości. Cytowane teksty Ojca Św. Jana Pawła II 
skierowane do młodzieży mówiły o szukaniu przez młodych 
sensu życia, o potrzebie akceptacji i wsparcia, o tym, że mło-
dy człowiek pragnie być wysłuchany i kochany, ale i o tym, 
że na dzisiejszych młodych ludzi czekają zagrożenia, które 
mogą wycisnąć piętno na całym ich życiu. Utwory śpiewane 
przez Śpiewograje oraz uczniów szkoły podstawowej dopeł-
niły całości. Mieliśmy szczęście żyć w czasach pontyfikatu 
Wielkiego Polaka. Ojciec Święty modlił się za nas. On nas 
nauczał i prowadził. Młodzi ludzie byli dla niego nadzieją 
Kościoła i Świata. Nie możemy o nim nie pamiętać i winni-
śmy stale sobie i innym przypominać Jego naukę.

PG Tarnów Opolski
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Laureaci i finaliści konkursów 
przedmiotowych w roku szkolnym 

2014/2015
15 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim 

wręczono nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli sukcesy w 
olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych w mijającym 
roku szkolnym. W gronie „tarnowskich” orłów znaleźli się 
zarówno uczniowie szkół gimnazjalnych jak i podstawo-
wych. Wójt gratulował nagrodzonym i życzył im dalszych 
sukcesów i niegasnącego zapału do realizacji wszelkich pla-
nów i zamierzeń. 

Tegoroczni „olimpijczycy” to:

Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Opolskim
 � Jochen Lippok – laureat – wojewódzki konkurs języka 
niemieckiego

 � Agata Urbanek – laureat – wojewódzki konkurs 
matematyczny

 � Jakub Tatina – finalista – wojewódzki konkurs 
matematyczny

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Opolskich
 � Paulina Gajda – finalista – wojewódzki konkurs 
matematyczny

ZSP Stowarzyszenia Pro LiberisSilesiae  
Szkoła Podstawowa w Raszowej

 � Marta Drozdek – laureat – wojewódzki konkurs języka 
niemieckiego 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Niezwykłe spotkanie ze sztuką 
w Raszowej.

W dniu 19 czerwca br. na terenie szkoły w Raszowej od-
było się niezwykłe wydarzenie artystyczne. Uczniowie 11 
szkół z terenu województwa opolskiego w ramach Festiwalu 
Sztuki zaprezentowali poszczególnych artystów m.in. Paula 
Klee, Hundertwassera, Franza Marca czy Gustava Klimta. W 
wydarzeniu wzięło udział 300 uczniów, zabawa była znako-
mita. Wydarzenie rozpoczęło przedstawienie przygotowane 
przez uczniów z Raszowej nawiązujące do malarstwa Was-
sily Kandinskyego, barwne postacie w kompozycji ze wspa-
niałą muzyką były wspaniałym doznaniem artystycznym. 
Festiwal sztuki odwiedził Wójt Gminy Tarnów Opolski, p. 
Krzysztof Mutz, który życzył dzieciom radosnego przeżycia 
festiwalu oraz pogratulował organizatorom tak innowacyj-
nego przedsięwzięcia, a także p. Zygmunt Pietruszka, radny 
Gminy oraz przewodniczący Komisji Oświaty. Uczniowie 
spotkali się ze sztuką także podczas indywidualnych zajęć 
z graffiti, zajęć gry na bębnach, sztuce florystycznej, malar-

stwie, garncarstwie itp. Festiwal teatralny odbywał się pod 
patronatem Konsulatu RFN w Opolu oraz p. Helgi Brandt. 
Wydarzenie było wspaniałym spotkaniem ze sztuką pisaną 
przez duże „S”.

Dziękujemy wszystkim szkołom za zaangażowanie. 
Zespół Szkolno–Przedszkolny Stowarzyszenia  

Pro LiberisSilesiae w Raszowej

Sukcesy sportowe uczniów PSP 
w Tarnowie Opolskim  

w II semestrze roku szkolnego 
2014/2015

W drugim półroczu uczniowie PSP z Tarnowa Opol-
skiego odnosili sukcesy sportowe w grach zespołowych oraz 
konkurencjach indywidualnych.
Drużyna w składzie: Michał Sparwasser 6c, Szymon Jasiń-
ski 6c, Filip Fortuna 6c, Jakub Blaut 6b, Marcin Labisz 6b, 
Tomasz Reinert 6a, Andrzej Kampa 6a, Bartosz Janiszewski 
6a, Maciej Tkocz 5a, Paweł Lisek 5b- zajęli 2 miejsce w Półfi-
nale Wojewódzkim Igrzysk Szkolnego Związku Sportowego 
w Mini Piłkę Ręczną.
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Reprezentacja chłopców z naszej szkoły: Bartosz Jani-
szewski 6a, Andrzej Kampa 6a, Tomasz Reinert 6a, Jakub 
Blaut 6b, Marcin Labisz 6b, Filip Fortuna 6c, Szymon Jasiń-
ski 6c, Michał Sparwasser 6c, Paweł Lisek 5b, Kacper Tym-
czyszyn 5a „wywalczyła” 1 miejsce w Finale Wojewódzkich 
Igrzysk LZS w Mini Piłkę Ręczną.

Kolejny sukces uzyskali uczniowie w mini piłkę noż-
ną uzyskując 2 miejsce w Półfinale Wojewódzkim Igrzysk 
Szkolnego Związku Sportowego, a byli to: Andrzej Kampa 
6a, Tomasz Reinert 6a, Jakub Blaut 6b, Marcin Labisz 6b, 
Mateusz Mateja 6b, Filip Fortuna 6c, Kacper Krysiński 6c, 
Paweł Lisek 5b, Jakub Kopacz 4b, Łukasz Wieszołek 4b.

W  ostatnim czasie odnieśli sukces nasi lekkoatleci, 
w Wojewódzkich Igrzyskach LZS Szkół Podstawowych zajęli 
następujące miejsca: 1 miejsce Szymon Jasiński 6c (bieg 600 
m), 2 miejsce Tomasz Reinert 6a (pchnięcie kulą), 4 miejsce 
Jessica Mazurkiewicz 6b (bieg 100 m), 4 miejsce Paweł Lisek 
5b (bieg 600 m), 5 miejsce Tobiasz Czech 5a (bieg 1000 m), 
1 miejsce -sztafeta 4x100 m chłopców (Szymon Jasiński 6c, 
Jakub Blaut 6b, Tomasz Reinert 6a, Michał Sparwasser 6c) 
oraz 2 miejsce sztafeta 4x100 m dziewcząt (Laura Klama 6c, 
Barbara Wacławczyk 6b, Ewelina Blaut 6c, Jessica Mazurkie-
wicz 6b).

Do zawodów przygotowywały uczniów panie Sylwia 
Mielnik i Dorota Wiesner.

PSP Tarnów Opolski

Karta rowerowa

Od 2012 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle 
współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogo-
wego w Opolu. Współpraca ma na celu edukowanie naj-
młodszych uczestników ruchu drogowego w zakresie prak-
tycznej i teoretycznej znajomości przepisów i bezpiecznego 
poruszania się po szlakach komunikacyjnych. W związku z 
tym co roku odwiedzamy WORD, aby wysłuchać wykładów 
i udoskonalić technikę jazdy rowerem na profesjonalnym 
miasteczku ruchu drogowego. Podsumowaniem naszych 
spotkań jest egzamin na kartę rowerową, który odbywa się 
w naszej szkole. W tym roku mieliśmy szczególnych gości 
- pana Henryka Dojkę, który pełni rolę sekretarza w Wo-
jewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz 
asp. Sebastiana Pawlaka. Przy okazji egzaminu mogliśmy 
wysłuchać wykładu na temat bezpiecznego poruszania się 
po drodze (m.in. jak być widocznym), a także nauczyć się, 
jak należy udzielić pierwszej pomocy. Rozmawialiśmy także 
na temat zadań, które realizuje policja w ruchu drogowym. 
Uczniowie zostali obdarowani prezentami, które ufundował 
WORD. W spotkaniach uczestniczą również uczniowie Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae w Raszowej Serdecznie dziękujemy przedstawicie-
lom Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu 
oraz Policji i liczymy na dalsza współpracę. 

PSP Nakło

Ciekawe zajęcia w Publicznym 
Gimnazjum w Przyworach

I. Propagujemy wolontariat – pouczające spotkanie.
Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Przyworach 

uczestniczyli w zajęciach, które dostarczyły im ‘’nieksiąż-
kowej ‘’ wiedzy o problemach współczesnego świata. Zaję-
cia prowadziła Patrycja Mackiel, absolwentka naszego gim-
nazjum i wolontariuszka fundacji Dzieci Orientu - Sylki 
Rayskiej. Uczniowie sporo dowiedzieli się o sytuacji dzieci 
zamieszkujących wielki i różnorodny kraj, Indie. Patrycja /
obecnie uczennica trzeciej klasy Publicznego Liceum Pla-
stycznego w Opolu/ przebywała tam przez trzy tygodnie, 
realizując projekt: „Podziel się szczęściem. Bądź świadomy.” 
Wraz ze współautorkami projektu, pracowała w sierocińcu 
i w szkole dla sierot w Dommeru. Wolontariuszka uświa-
domiła młodszym kolegom, jak działalność charytatywna 
wzbogaca i uwrażliwia człowieka, umożliwia nabycie wielu 
umiejętności, poszerza wiedzę oraz zmienia postrzeganie 
świata oraz problemów dnia codziennego. 
II. Problemy globalizacji.

Nieco inny charakter miały zajęcia przygotowane i prze-
prowadzone przez trenerkę edukacji globalnej, Marzenę Sa-
dowską, która realizowała w naszej szkole zajęcia z projektu 
Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” z Łodzi. Warsz-
taty, w których uczestniczyli uczniowie klas drugich i trze-
cich, miały uświadomić młodzieży, jakie są związki między 
krajami globalnej północy /kraje najbardziej rozwinięte/ a 
krajami globalnego południa / kraje najuboższe/. Uczestni-
cy zajęć poznali współzależności ekonomiczne, gospodarcze 
i ekologiczne między tymi państwami. Podczas spotkania 
zdobywali wiedzę, grając w gry dydaktyczne „Wynalazki”, 
sporządzając tematyczne plakaty. Pracując w grupach wy-
konali mapy myśli, na których wskazali czynniki będące 
przyczyną biedy w różnych krajach świata. Kończąc zajęcia 
gimnazjaliści określali pozycję Polski na tle państw całego 
świata w rankingu rozwoju społecznego. Większość z nich 
była zaskoczona, gdy otrzymali informację, że nasz kraj zaj-
muje w tym rankingu 35 pozycję na 187 państw.

 PG Przywory

Majówka na Szlaku św. Jakuba

27 maja w Kosorowicach odbyła się pierwsza majowa 
pielgrzymka szlakiem św. Jakuba. W organizację wydarze-
nia włączyli się Sołtys wraz z Radą Sołecką, ksiądz proboszcz 
Piotr Janoszka oraz Radny Waldemar Wilk. Pielgrzym-
ka rozpoczęła się mszą św. Następnie licznie zgromadzeni 
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uczestnicy przemaszerowali oznakowanym szlakiem św. 
Jakuba tj. od Kościoła w Kosorowicach do „Kamienia Eh-
rstein” (ok. 3 km), wyśpiewując przy tym Pieśni Maryjne. 
W Kosorowickim lesie na pielgrzymów czekało rozpalone 
ognisko, przy którym każdy mógł sobie usmażyć kiełbaskę. 
Impreza była udana, cały czas panowała radosna i przyjazna 
atmosfera. Za rok na pewno wyruszymy na następną piel-
grzymkę szlakiem św. Jakuba!!! Składam serdeczne podzię-
kowania wszystkim uczestnikom oraz organizatorom, zaś 
przede wszystkim Panu Wójtowi oraz Panu Waldemarowi 
Wilk za udostępnienie placu oraz drewna na ognisko.

Sołtys wsi Kosorowice

Spotkanie na Via Regia

Sołecki Dzień Dziecka w Nakle połączony był tym razem 
z uroczystym otwarciem wyremontowanego budynku stani-
cy przy ul. Strzeleckiej. Pieniądze na remont Gmina Tarnów 
Opolski pozyskała w ramach projektu fundacji BZ WBK – 
TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. Tytułowe „Spotkajmy na 
Via Regia” znalazło swoje odzwierciedlenie w rzeczywisto-
ści, bowiem władze sołeckie, mieszkańcy i zaproszeni goście 
spotkali się w odrestaurowanym budynku i po jego poświę-
ceniu, wysłuchali wykładu prof. Anny Pobóg-Lenartowicz z 
Uniwersytetu Opolskiego na temat średniowiecznego szlaku 
handlowego Via Regia, przy którym leży Nakło. Gośćmi spe-
cjalnymi uroczystości byli – dyrektor tarnowskiego oddzia-
łu BZ WBK – Halina Serafin oraz koordynator opolskiego 
odcinka Szlaku Św. Jakuba – Helmut Starosta z Dobrzenia 
Wielkiego. W miłej atmosferze impreza trwała do późnych 
godzin wieczornych – były wspomnienia, śląskie beranie, 
rozgrywki piłki nożnej i dobra zabawa. Co najważniejsze 
– był to wstęp do kolejnych spotkań i uroczystości w tym 
szczególnym miejscu. 

Ale cyrk…
Utartym już zwyczajem na zakończenie sezonu Gmin-

ny Ośrodek Kultury zaprosił władze i mieszkańców gminy 
na widowisko. Muzyka, taniec, dowcip, fragmenty poezji - 
wszystko to, utrzymane w konwencji jednej z najstarszych 
form rozrywki, stworzyło wspaniałą atmosferę nieskrępowa-
nej zabawy i dobrego humoru. W gorącej (nie tylko za spra-
wą pogody) atmosferze tancerze i aktorzy dali popis swoich 
umiejętności i przedstawili efekty całorocznej pracy. Ich 
wysiłki nagradzane były - w pełni zasłużonym - aplauzem 
publiczności szczelnie wypełniającej salę widowiskową tar-
nowskiego GOKu. Nie da się w kilku słowach opowiedzieć o 
feerii barw i świateł, emanującej ze sceny energii, gracji tan-
cerzy, rozczulającym uroku najmłodszych, przeplatających 
spektakl fragmentów lirycznej zadumy nad urodą świata…. 

To trzeba było zobaczyć, tego doświadczyć. Na zakończenie 
występów z rąk włodarzy gminy wszyscy uczestnicy otrzy-
mali medale – złote dodajmy. Bo mamy dzieci i młodzież na 
medal! Złoty! 

W drugiej części odbyła się uroczystość wręczenia nagro-
dy „Kwiat Tarniny” dla wyróżniającej się młodzieży z naszej 
gminy. (Przypomnijmy, że nagrodę corocznie przyznaje Ka-
pituła po rozpatrzeniu wniosków. Zaś środki do dyspozycji 
tego kolegialnego ciała pochodzą z aukcji charytatywnej 
przeprowadzanej podczas balu karnawałowego organizo-
wanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy.) 
Zanim jednak uhonorowano kwiat tarnowskiej młodzieży, 
nie mniej uroczyście podziękowano ofiarodawcom przed-
miotów licytacji, zwycięzcom aukcji oraz wszystkim, którzy 
w ciągu roku w szczególny sposób wspierali pracę ośrodka i 
jego podopiecznych. Wszyscy oni – prócz serdecznych słów 
podziękowania – otrzymali pamiątkowe kubeczki z moty-
wem tarniny oraz kwiaty. Przyszedł wreszcie moment na 
ogłoszenie decyzji Kapituły i wręczenie nagród rzeczowych 
oraz pieniężnych naszym młodym, acz wielce obiecującym i 
utalentowanym mieszkańcom. Nagrody, kwiaty, kosze sło-
dyczy, gratulacje i… prawdziwe wzruszenia laureatów oraz 
ich rodziców. Jeszcze kilka pamiątkowych zdjęć, spotkanie 
w kuluarach, a wkrótce… zasłużone wakacje! Niech będą 
dla wszystkich miłe, pogodne, ciekawe. A później ze świe-
żymi siłami - spotykać się będziemy na próbach, treningach, 
warsztatach… Efekty zapewne zobaczymy za rok.
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Widowisko „Ale cyrk!” jest dziełem wielu osób, którym 
należą się słowa uznania. Dziękujemy przede wszystkim 
tancerzom całej Formacji Element – od najmłodszych „ele-
mencików” do doświadczonych „mamuś” z grupy Element 
– Reaktywacja. Zarówno grupy tańca mażoretkowego, jak i 
współczesnego i nowoczesnego wszyscy spisaliście się zna-
komicie! Równie serdecznie dziękujemy zespołom z grup 
Elektra, ćwiczącym w przyworskiej filii. Serdeczności tak-
że należą się aktorom z kółka teatralnego: Hani Hueniger, 
Piotrkowi Sziroky i – brawurowo prowadzącemu cały spek-
takl – Sebastianowi Stanikowi. Wyrazy najwyższego uzna-
nia należą się instruktorom – twórcom choreografii – Mo-
nice Hulbój, Karolinie Kawalec i Radomirowi Bacharowi. 
Autorką scenariusza i reżyserką przedstawienia była Irena 
Zielonka, a nad całością czuwała pani dyrektor Ewa Loster 
– obie wspomagane przez pozostałych pracowników Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Sukces przedstawienia jest wspólną 
zasługą wszystkich wymienionych. 

 
Dyrekcja, pracownicy i podopieczni Gminnego Ośrodka 

Kultury składają podziękowania władzom gminy: Wójtowi 
Krzysztofowi Mutzowi, Wicewójt Magdalenie Chudowskiej, 
Przewodniczącym komisji stałych Rady Gminy oraz rad-
nym, a szczególnie Zygmuntowi Pietruszce i Szymonowi Dy-
dze, a także Zdzisławowi Barglikowi za życzliwość i wspar-
cie. Najgorętsze podziękowania kierujemy do rodziców na-
szych podopiecznych za ich oddanie, życzliwość i pomoc. 

Lista laureatów Kwiat Tarniny 2015 
Osiągnięcia:

 � naukowe – Dominika Matuszek, Marta Drozdek z Tar-
nowa Opolskiego.

 � artystyczne – Sebastian Stanik z Nakła, Paulina Kalla 
z Raszowej, Angelika Piotrowicz z Tarnowa Opolskiego, 
Dominik Blachowski z Miedzianej.

 � sportowe – Jessica Ludwiczak, Patryk Soworka, Anna 
Tymczyszyn z Tarnowa Opolskiego

Piramidy w 3D
 Nowatorski projekt łączący kształcenie politechniczne 

z rozwijaniem wiedzy o historii kultury i umiejętności ar-
tystycznych „Wydrukujmy Razem Historię” został zakoń-
czony. W czasie jego trwania uczestnicy nie tylko wiele się 
nauczyli, lecz także stworzyli liczne przedmioty świadczące 
o tym, że czas na warsztatach spędzali pracowicie i pożytecz-
nie. Rezultaty ich pracy zaprezentowali swoim rówieśnikom 
i wszystkim zainteresowanym nie tylko w Tarnowie Opol-
skim, ale i w Opolu. Na otwarciu Tygodnia Akademii Oran-
ge 24 maja licznie przybyli mieszkańcy mogli podziwiać te 
dzieła. Zorganizowano także jednodniowe warsztaty, na 
których młodzi adepci elektroniki i twórczości ceramicznej 
pełnili rolę instruktorów (oczywiście pod czujnym okiem 
opiekunów), dla swoich kolegów, a nawet ich rodziców. Moż-
na było przejść przyspieszony kurs modelowania (zarówno w 

glinie, jak i z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi elek-
tronicznych) oraz wydruku przestrzennego. Młodsi z rado-
ścią korzystali z gotowych, powstałych podczas warsztatów 
elementów, z zapałem układając babilońską mozaikę - puzzle 
zaprojektowane i wykonane na zajęciach - lub budując egip-
ską piramidę – rzecz jasna z klocków także będących wido-
mym rezultatem zdobytej wiedzy i umiejętności. 

Przez cały tydzień odwiedzający Gminny Ośrodek Kul-
tury mogli podziwiać prace dzieci i młodzieży, a i pobawić 
się klockami – powstałymi w najnowocześniejszej na świe-
cie technologii – też było można. W ostatnim dniu Tygodnia 
Akademii Orange, 31 maja wystawa i warsztaty pojechały do 
Opola, gdzie godnie reprezentowały naszą gminę podczas 
Dni Nauki. Mimo, że nasze stoisko, było tylko jednym z licz-
nych, mimo, że tego dnia w całym Opolu odbywały się liczne 
imprezy w ramach zorganizowanego przez miasto Pikni-
ku Rodzinnego nie brakowało odwiedzających. (Co można 
zobaczyć na zdjęciach). Zainteresowanie publiczności było 
ogromne! A przy tym goście z niedowierzaniem patrzyli na 
– firmujący nasze stoisko – napis i logo Gminnego Ośrodka 
Kultury, dopytując się jak w takiej niewielkiej miejscowości, 
w wiejskiej placówce powstają tak nowoczesne projekty? 



Projekt realizowany w ramach programu Akademia Orange
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Wspaniałe rezultaty projektu zachęcają pomysłodawców 
do dalszych poszukiwań. Po łączeniu elektroniki z malar-
stwem i ceramiką mają oni ochotę na … Ale nie uprzedzajmy 
faktów! Jeżeli tylko będą możliwości (i - oczywiście – zainte-
resowanie, ale tego jesteśmy pewni), być może powstanie ko-
lejny pomysł na łączenie najnowszych technologii ze sztuką. 
Tymczasem należą się serdeczne gratulacje zarówno auto-
rom projektu jak i uczestnikom warsztatów. Niech wypocz-
ną podczas wakacji i wrócą spragnieni wiedzy i pełni zapału 
oraz nowych twórczych pomysłów. 
Partnerzy: Radio Doxa, Stowarzyszenie PRO
Projekt zrealizowano w ramach programu Akademii Orange 

GOK Tarnów Opolski

Teatr nasz…

Podsumowaniem kolejnego sezonu teatralnego był spek-
takl „Komedia męsko – damska”, przygotowany przez grupę 
teatralną działającą w  Gminnym Ośrodku Kultury. Opie-
kujący się zespołem Tomasz Stochniał dokonał wyboru tek-
stów Stefanii Grodzieńskiej i wyreżyserował przedstawienie. 
W  przezabawnych scenkach swoje aktorskie umiejętności 
zaprezentowali: Julia Grabińska, Agata Cebula, Hanna Hu-
eniger, Piotr Sziroky i Sebastian Stanik. 

Przedstawienie, które miało swoją premierę 7 czerw-
ca w  Gminnym Ośrodku Kultury dla szerokiej publiczno-
ści, zostało powtórzone 19 tego miesiąca na spektaklu dla 
uczniów Publicznego Gimnazjum w  Tarnowie Opolskim. 
Po przerwie wakacyjnej planowany jest jeszcze spektakl dla 
Klubu Seniora oraz występy wyjazdowe. 

 Aktorom i reżyserowi życzymy – teatralnym zwyczajem 
– połamania nóg!

GOK

Chwalą nas!
Gminny Ośrodek Kultury od kilku lat stara się pozyski-

wać środki na liczne przedsięwzięcia, dzięki którym może 
organizować nie tylko w Tarnowie Opolskim, ale i w pozo-
stałych sołectwach gminy wiele ciekawych zajęć, warszta-
tów i imprez skierowanych do osób w każdym wieku. Nasze 
projekty niejednokrotnie były wysoko oceniane za innowa-
cyjność, niebanalne rozwiązania i rzetelność. Dlatego też 
zdecydowaliśmy się wziąć udział w konkursie „Pokaż jak 
LEADER zmienił twoje otoczenie” organizowanym przez 
Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Jego celem było wyłonie-
nie najciekawszych projektów zrealizowanych przez benefi-
cjentów w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia Kraina św. 
Anny – Osi 4 Leader, objętego programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zgłosiliśmy trzy spośród zrealizowanych przez nas pro-
jektów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 3 czerw-
ca br. w sołectwie Kadłub. Miło nam poinformować, że dwa 
spośród przedstawionych przez nas przedsięwzięć zostały 
nagrodzone:

 � III m-ce w kategorii projekty inwestycyjne otrzymał pro-
jekt pt. „Utworzenie pracowni ceramicznej w jednej z sal 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim wraz 
z zakupem niezbędnego sprzętu oraz materiałów służą-
cych zrealizowaniu tej operacji”.

 � II m-ce w kategorii działania integracyjne i aktywizujące 
– promujące zasoby zdobył wielomiesięczny projekt pt. 
„Kobieta Aktywna i Twórcza” służący aktywizacji i po-
budzeniu kreatywności mieszkanek naszej gminy. 

Miło zostać docenionym.
GOK



12

Gmina Tarnów Opolski

nr 3/2015Z życia sołectw

Miesiące maj i czerwiec obfitują w wiele ważnych świąt. 
Poszczególne sołectwa chcąc skumulować te rodzin-

ne święta w jedno wielkie, organizują festyny rodzinne. I w 
tym roku w miejscowościach Gminy Tarnów Opolski odby-
wały się pikniki, na których bawiły się zarówno dzieci jak 
i ich rodzice. 

Piknik rodzinny w Kosorowicach

W sobotę 7 czerwca przy OSP w Kosorowicach odbył się 
festyn rodzinny przygotowany dla mieszkańców, a także go-
ści z okolic. Na wszystkich, którzy tego dnia nas odwiedzili 
czekały liczne atrakcje tj. hulańce skakance na dmuchaw-
cach, czy udział w kolorowych warsztatach prowadzonych 
przez Gminny Ośrodek Kultury. Ale to nie wszystko, była 
możliwość przejażdżki bryczką oraz konno, a także można 
było na własne oczy zobaczyć prawdziwy pokaz strażacki. 
Dzieci wraz z rodzicami mogły wziąć udział w rodzinnych 
konkursach, a zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami. 
Przez cały dzień każdy z uczestników festynu mógł rozko-
szować się słodkościami czy wzmocnić się przekąskami z 
grilla. Sprzyjająca pogoda, liczne atrakcje, miła atmosfera 
sprawiły, iż wszyscy świetnie się bawili. A więc imprezę moż-
na uznać za udaną! Wszystkim organizatorom i sponsorom 
serdecznie dziękujemy!

Sołtys i Rada Sołecka wsi Kosorowice

Słoneczny Dzień Dziecka
W dniu 1 czerwca Przedszkole Publiczne z Oddziałami 

Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim zamieniło się w Żółtą 
Krainę. Słoneczny wystrój korytarzy oraz słoneczne kolory 
w ubiorze dzieci oraz personelu sprawiały, że uśmiech sam 
pojawiał się na twarzach. Na talerzach obok żółtej papryki, 
żółtego sera, cytrynowego ciasta, pojawiła się także niespo-
dzianka: złociste frytki! Ale to nie jedyna atrakcja tego dnia.

Wszystkie grupy dzieci wzięły udział w Festiwalu Rado-
snej Piosenki a następnie w „żółtym korowodzie” maszero-
wały ulicami Tarnowa Op. Żółty Dzień był już ostatnim z 
Kolorowych Dni w przedszkolu w bieżącym roku szkolnym. 
Dni te, cieszące się dużym zainteresowaniem wynikały z in-
nowacji opracowanej przez nauczycieli: Beatę Siedlak i Jolan-
tę Bogacką. Planuje się kontynuowanie ich w przyszłym roku 
szkolnym.

Przedszkole Publiczne  
z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim 

V Festyn Rodzinny w Miedzianej

W promieniach słońca 14 czerwca odbył się w Miedzia-
nej V Festyn Rodzinny. Nie tylko pogoda dopisała także 
ilość osób którzy przyszli się z nami bawić była imponująca. 
Wśród atrakcji które przygotowaliśmy było dmuchane weso-
łe miasteczko z którego dzieciaki mogły korzystać bezpłat-
nie i do woli. Gościliśmy panie i panów z Opolskiego Towa-
rzystwa Motocyklowego OTM Prudnik a także cieszące się 
wielkim zainteresowaniem pokazy łucznictwa tradycyjnego. 
Było wiele ciekawych konkursów dla całych rodzin. Można 
było zaspokoić głód na słodko albo kiełbaskami z grilla. Nie 
było by tej udanej imprezy gdyby nie nasi sponsorzy. Dzięku-
jemy im za to wszystkim razem i każdemu z osobna. Dzięku-
jemy mieszkańcom za tak liczny udział. Zapraszamy za rok. 

Sołtys wsi Miedziana

Piknik rodzinny przy dobrej 
pogodzie

W dniu 13 czerwca na placu przy boisku LZS Odra Kąty 
Opolskie odbył się po raz trzeci „Piknik rodzinny” zorgani-
zowany wspólnie przez Radę Rodziców przy PSP W Kątach 
Opolskich, Radę Sołecką Wsi Kąty Opolskie wraz z zaan-
gażowanymi rodzicami, mieszkańcami oraz pracownikami 
Gminnego Ośrodka Kultury. Pod dużym namiotem zgroma-
dzili się przybyli uczniowie wraz z rodzicami, mieszkańcy 
Kątów Opolskich i okolic, aby podziwiać występy najmłod-
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szych. Repertuar był bogaty, począwszy od występów przed-
szkolaków, które śpiewały zarówno w języku polskim jak i 
w niemieckim, w przepięknych przebraniach przedstawiając 
historie małych żabek i bocianów. Podziwiać można było 
również występy kabaretowe, skecze w gwarze śląskiej oraz 
występy wykonywane na instrumentach muzycznych. Jed-
nym słowem, dla każdego coś dobrego. Przy pięknej pogo-
dzie odbyły się również konkurencje sportowo-rekreacyjne 
podczas których dzieci podzieliły się na grupy. Do czynnego 
uczestnictwa zachęcały puchary oraz medale, które zostały 
wręczone wraz z gromkimi oklaskami. Na placu dzieci ko-
rzystały również z dmuchanego placu zabaw w skład którego 
wchodziła zjeżdżalnia oraz zamek. Dla ukojenia podniebie-
nia serwowano kiełbaskę z grilla, zapiekanki oraz pyszny 
bigos, a na deser zjeść można było domowe wypieki oraz 
lody włoskie Pani Weroniki Czech, właścicielki restauracji 
Veroni Cafe w Opolu. Miłe Panie z Ośrodka Kultury po raz 
kolejny uatrakcyjniły spotkanie wykonując z dziećmi prace 
rękodzielnicze, czy szyjąc pluszowe misie na profesjonalnej 
maszynie do szycia. Nie zabrakło też malowanych na twarzy 
tygrysków czy kotków. Podczas całej imprezy towarzyszyli 
nam strażacy ochotnicy z OSP Przywory, którzy nie tylko 
czuwali nad bezpieczeństwem imprezy, ale również wyko-
nując profesjonalny pokaz akcji ratowniczej przy gaszeniu 
pożaru sterty słomy sprawili, że na chwilę zapadła cisza. 
Zachęciło to do wspólnego oglądania wszystkie dzieci, któ-
re całe wydarzenie obserwowały z bezpiecznej odległości a 
następnie mogły zobaczyć sprzęt strażacki z bliska. Wspa-
niałym animatorem imprezy okazał się Pan Leszek Wiklak 
z Gogolina, prowadzący obsługę imprez artystycznych. Za-
równo dzieci, młodzież jak i dorośli byli pod ogromnym 
wrażeniem z jakim zaangażowaniem oraz profesjonalizmem 
Pan Leszek zaśpiewał, zagrał i zatańczył, a przede wszystkim 
zintegrował nasze społeczeństwo i środowisko. Po dyskotece 
odbyła się zabawa dla dorosłych, która zakończyła aktywny 
dzień w naszej miejscowości. Za wszelką pomoc, zaangażo-
wanie oraz współpracę podczas naszej uroczystości wszyst-
kich bardzo serdecznie dziękuję.

Sołtys Wsi Kąty Opolskie Janusz Borowiak

Dzień Matki i Ojca w Tarnowie 
Opolskim

Z inicjatywy Sołtysa Pawła Kampy, Klubu Seniora i GOK-
-u, obchodziliśmy Dzień Matki i Ojca. Uroczystość uświet-
niły występy artystyczne naszych dzieci ze szkoły podstawo-
wej klasy III a (wychowawczyni Pani Gizeli Sziroky), zespół 
muzyczny – Śpiewograje Pani Małgorzaty Tatiny oraz gim-
nazjalne Kółko Teatralne prowadzone przez Panią Agniesz-
kę Sosnowską. Rozbawili, rozśpiewali oni naszą widownię. 
Niespodzianką dla naszych Mam było losowanie, w którym 

nagrodą były sesje upiększające (metamorfozy) wykonane 
przez nasze specjalistki: Karinę Niedzielę i Justynę Przybyłę. 
Dla naszych Ojców zaś nagrodą było nieodpłatne strzyżenie 
w Zakładzie Fryzjerskim Hildegardy i Mariana Waleczko. 
Miłym akcentem spotkania były osobiste życzenia od Wójta 
Krzysztofa Mutza i Radnego Zygmunta Pietruszki przez co 
Nasi Rodzice poczuli się bardzo dopieszczeni. Pyszne ciasto, 
wonna kawa oraz stoły udekorowane kwiatem kaliny i cha-
brami umiliły zebranym całość spotkania, które jak organi-
zatorzy mają nadzieję, na trwałe zapisze się w naszej Tarnow-
skiej tradycji.

Rada Seniorów

Hałasujemy już 15 lat!

30 maja 2015 w Ozimeckim Domu Kultury odbył się 
Koncert Jubileuszowy z okazji 15 – lecia działalności Forma-
cji Tanecznej Hałas. Wszystkie miejscowe sceny okazały się 
za małe, by jednocześnie mogło zaprezentować się blisko 120 
dzieciaków tańczących w zespole. W koncercie oprócz tan-
cerzy wzięli udział również ich rodzice, najbliższa rodzina 
i znajomi, a także goście zaproszeni. Ponad 300 osób zapeł-
niło salę widowiskową Domu Kultury. Wszystkim dzieciom 
biorącym udział w zajęciach wręczono dyplomy oraz me-
dale natomiast tancerze, którzy otrzymali największą ilości 
punktów w teście sprawności fizycznej oraz aktywności kul-
turalno–artystycznej otrzymali puchary. Wręczono również 
wiele podziękowań. 04 czerwca 2015 roku z tej samej okazji 
odbył się Piknik Rodzinny w Restauracji Fuhlwypas w Izbic-
ku. Podczas imprezy odbył się konkurs tańca oraz konkurs 
literacki, dzieciaki oraz ich rodzice mogli do woli szaleć na 
dmuchawcach oraz tańczyć przy dźwiękach samby. Zabawa 
była przednia.

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować 
właścicielowi restauracji Romanowi Fuhl za udostępnienie 
miejsca. Dzięki Pana uprzejmości mogliśmy w jednym miej-
scu ugościć naszą blisko 500 osobową rodzinę. Dziękujemy!!!
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Dziękujemy również wszystkim rodzicom, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do organizacji tychże imprez. 

Formacja Taneczna Hałas skupia dzieci z Tarnowa 
Opolskiego oraz okolicznych miejscowości, które od dwóch 
lat dzieci trenują w sali konferencyjnej Zakładów Wapien-
niczych Lhoist S.A. dzięki czemu mogły rozwinąć swoje 
skrzydła. 

Nabory do grup Formacji Tanecznej Hałas odbywają się 
co roku na początku września. Zapraszamy dzieciaki w wie-
ku od 4 – 11 lat, które lubią taniec, sport i wyzwania. 

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt pod nr 
604 955 223.

Sukcesy 2014/2015

Ogólnopolski Turniej Tańca 
World Dance Sosnowiec 2015

 � II miejsce - Hałas 2 - „Monster High”, kat. disco - dance, 
pow. lat 15

 � II miejsce - Hałas Mini 1 - „Armia”, kat. disco - dance, 
dzieci do lat 11

V Ogólnopolski Fetiwal Tańca  
„Comania 2015” w Nowej Rudzie

 � I miejsce - Hałas 2 - „Monster High”, kat. disco - dance, 
seniorzy

 � I miejsce - Hałas Mini 1 - „Deszcz”, kat. show - dance, 
dzieci do lat 11

 � II miejsce - Hałas Mini 1 - „Armia”, kat. disco - dance, 
dzieci do lat 11

XX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych  
w Ozimku

 � I miejsce - Hałas Mini 2 - „Świat lalek”, kat. inscenizacja 
taneczna, dzieci do lat 11

 � I miejsce - Hałas 2 - „Rendez-vous”, kat. hip - hop, 
seniorzy

 � I miejsce - Hałas Mini 1 - „Armia” - kat. disco - dance, 
dzieci do lat 11 - Finały

 � I miejsce - Hałas 2 - „Monster High” - kat. disco - dance, 
seniorzy - Finały

Festiwal Tańca  
„Baw się razem z nami” w Kluczborku

 � III miejsce - Hałas Mini 2 - „Świat lalek”, kat. insceniza-
cja taneczna, dzieci do lat 11
II Otwarty Puchar Polski w Tańcu Nowoczesnym  

Trendy Dance Cup „Pawłowice 2015”
 � I miejsce - Hałas Mini 1 - „Armia” - kat. disco - dance, 
dzieci do lat 11

 � I miejsce - Hałas 2 - „Monster High”, kat. disco - dance, 
seniorzy

III Ogólnopolski Festiwal Tańca  
„Taki Taniec” w Oświęcimiu

 � II miejsce - Hałas 2 - „Monster High” - kat. disco - dance, 
seniorzy

II Wojewódzki Przegląd Taneczny Przedszkolaków „Ba-
lerina 2015” w Kluczborku

 � Grand Prix oraz I miejsce - Hałas Mini 4 - „Pierwszy 
dzień w szkole” - kat. show dance, dzieci do lat 6

XIII Ogólnopolski Festiwal Tańca Disco i Hip - Hop w 
Gorzowie Śląskim

 � I miejsce - Hałas 2 - „Monster High” - kat. disco - dance, 
pow. lat 15

 � II miejsce - Hałas Mini 3 - „Roztańczone ufoludki” - kat. 
disco - dance, dzieci do lat 11

 � III Festiwal Tańca Nowoczesnego i Współczesnego „Roz-
tańczony Popielów 2015”

Stowarzyszenie Kalejdskop

Bautzen bliżej Raszowej 
– międzyszkolna wymiana 

uczniów

W dniach od 18 do 22 maja 2015 roku uczniowie z part-
nerskiej Szkoły Podstawowej Marii-Montessori z Bautzen 
odwiedzili Szkołę w Raszowej. W wymianie wzięło udział 
24 uczniów. Podczas pięciu wspólnie spędzonych dni na 
uczniów czekało wiele atrakcji i niespodzianek, nie licząc 
wspólnych zajęć w szkole. W pierwszym wspólnym dniu, 
po przywitaniu i zapoznaniu się, uczniowie z Raszowej i 
Bautzen udali się na zwiedzanie Opola. Pani przewodnik 
przybliżyła dzieciom historię ważniejszych miejsc w Opolu. 
Kolejnego dnia dzieci uczestniczyły we wspólnej wycieczce 
do Tarnowskich Gór, zwiedziły kopalnię srebra, przepłynę-
ły łodziami Sztolnię Czarnego Pstrąga oraz z ogromną ra-
dością odwiedziły Aquapark. Również w kolejnych dniach 
nasi uczniowie mieli wiele okazji aby nie tylko bliżej poznać 
dzieci z Bautzen, ale również kreatywnie współpracować, 
komunikując się przy tym po niemiecku, w trakcie zajęć 
oraz podczas wspólnej zabawy i warsztatów. W ramach tych 
ostatnich wszyscy mieli okazję ulepić z gliny własną sowę, 
którą zabrali ze sobą na pamiątkę tego spotkania. Uczniowie 
udali się również na zwiedzanie Świata Dinozaurów, czyli do 
Jura Parku w Krasiejowie. Tam zapoznali się m.in. z historią 
powstania Ziemi, dziejami życia na Ziemi oraz dowiedzieli 
się, skąd się wzięły dinozaury w Krasiejowie. Ostatni dzień 
wymiany zakończył się wspólnym ogniskiem oraz zabawa-
mi integracyjnymi, angażującymi nie tylko uczniów, ale i 
wychowawców. Ostatnim punktem programu było podsu-
mowanie wymiany uczniowskiej, zakończonej serdecznym 
pożegnaniem. To kolejne spotkanie zaprzyjaźnionych szkół 
przyczyniło się z pewnością do nawiązania dalszych więzi, 
wspólnego uczenia się poprzez zabawę, co nie byłoby z pew-
nością ani możliwe, ani tak intensywne, bez komunikowania 
się w języku niemieckim. 

Projekt ten został sfinansowany przez Polsko-Niemiecką 
Współpracę Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk).

Zespół Szkolno–Przedszkolny  
Stowarzyszenia Pro LiberisSilesiae w Raszowej

Rajd rowerowy  
„Szlakiem tarnowskich atrakcji”

06.06.2015 r. spod hali sportowej w Tarnowie Opolskim 
wyruszył II rajd rowerowy pod hasłem „Szlakiem tarnow-
skich atrakcji”. Pogoda, jak na początek czerwca była wy-
śmienita, a nawet aż za bardzo wyśmienita, gdyż licznik nie-
ustannie wskazywał 30 stopni Celsjusza w cieniu, głębokim 
cieniu.



Sponsorem Święta Tarniny jest: GAZ System - więcej informacji na temat sponsora na stronie www.gaz-system.pl

15nr 3/2015 Wydarzenia / Zapowiedzi

Dobrze, że droga przebiegała częściowo przez tereny le-
śne, bo po wyjechaniu na otwartą przestrzeń powiedzenie 
afrykański żar stawało się bardzo bliskie ciału. Trasa została 
odpowiednio zmodyfikowana i dostosowana do możliwości 
dzieci uczestniczących w wycieczce. Odwiedziliśmy m.in. 
Walidrogi, Raszową, Nakło, Tarnów Opolski i Kosorowice. 
Podziwialiśmy po kolei: w Walidrogach m.in. kościół p.w. Św. 
Krzysztofa oraz pomnik wdzięczności dla Armii Radzieckiej 
obecnie pod nazwą Pamięci Ofiar I i II Wojny Światowej. 
Próbowaliśmy sobie wyimaginować, jak mogła wyglądać 
przed wojną stacja Shell sąsiadująca z restauracją Myśliwska. 
W Raszowej stary młyn wodny i kościół. Na dłużej przysta-
nęliśmy w Muzeum Wiejskim, po którym oprowadzała nas 
i  opowiadała jego założycielka Barbara Mientus. W  Nakle 
oprócz kościoła wymurowanego w całości z  tarnowskiego 
wapienia chłodziliśmy się pod pomnikiem przyrody Klonem 
Bartek – tak sobie go ochrzciliśmy. W Tarnowie byliśmy 
tranzytem, bo każdy szanujący się mieszkaniec powinien 
wszystko o Tarnowie wiedzieć. W Kosorowicach krótko od-
poczywaliśmy przy powstającej właśnie alei gwiazd. Dalej 
trasa wiodła Szlakiem Świętego Jakuba do pomnika Hugo 
von Ehrensteina, a następnie – i to chyba była największa 

atrakcja tej wycieczki, którą wszyscy solidarnie wspominali 
oglądając swoje czarne stopy – świeżo wysypaną czarną sub-
stancją piachopodobną, drogą do miejsca odpoczynku Sar-
na, która jawiła się w wyobraźni rowerzystów, jak saharyjska 
oaza. Oaza przywitała nas wodą w stawie, gdzie „Czarne Sto-
py” mogły zaparkować swoje konie mechaniczne, rozłożyć 
tymczasowy obóz i doprowadzić się do porządku oraz gro-
chówką. Po 42 kilometrach pedałowania – co skrupulatnie 
liczyła jedna z uczestniczek - grochówka smakowała jak…
najlepsza grochówka na świecie.

Gmina Tarnów Opolski może nie jest zbyt duża, ale 
każdy rowerzysta, czy piechur znajdzie tu wiele ciekawych 
miejsc i ścieżek wartych odwiedzenia. My nie przejechali-
śmy nawet połowy całego szlaku tarnowskich atrakcji. Kto 
go przejedzie i będzie mu mało, może się zapuścić do gmin 
sąsiednich, a później jest do zwiedzenia jeszcze cały Świat. 
Zapraszamy miłośników rowerów na kolejną wycieczkę z cy-
klu „Szlakiem tarnowskich atrakcji”. Tym razem weźmiemy 
się za drugą część naszej pięknej gminy.

Dziękujemy wszystkim dzieciom, które dzielnie pedało-
wały, ścigały się z prowadzącym wycieczkę lub w fotelikach 
wspomagały swoich rodziców. 

HS i GOK

http://www.gaz-system.pl/


USŁUGI GABINETU:
 ▶ profilaktyka i leczenie chorób psów, kotów, gryzoni
 ▶ pełna diagnostyka laboratoryjna (badania krwi, rozmazy,  
badanie kału, moczu)

 ▶ dermatologia
 ▶ chirurgia, stomatologia
 ▶ ginekologia i położnictwo (określanie terminu krycia, cytologia)
 ▶ USG
 ▶ dietetyka
 ▶ terapie światłem
 ▶ wizyty domowe
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GABINET WETERYNARYJNY 
Lek. wet. Marta Szypczyńska 

ul. Klimasa 11, Tarnów Opolski

GODZINY OTWARCIA:
od poniedziałku do piątku: 8:30-11:00 oraz 16:30-19:00

w soboty: 15:30-17:00

tel: 531 10 00 71


