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Statuetkę Złotej Tarniny otrzymali w kategorii:
Przedsiębiorca: Teodor Pandel – Prezes Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Krapkowicach – Banku mocno osadzone-
go w środowisku lokalnym, którego filia mieści się w Tar-
nowie Opolskim. Bank, którym kieruje Pan Teodor wypra-
cowując zyski nie zatrzymuje ich w całości dla siebie, lecz 
dzieli się z nimi wspierając lokalne inicjatywy.

Społecznik: Zygmunt Pietruszka – Mieszkaniec Tarno-
wa Opolskiego. Jest wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. 
Konsekwentny, uparty w działaniu. Wspiera organizacje i 
instytucje z terenu gminy. Aktywnie działa na rzecz akty-
wizacji i integracji środowiska lokalnego.

Sportowiec Roku: Mateusz Golomb – Mieszkaniec Ko-
sorowic. Karateka, od młodzieńczych lat związany z tą sztu-
ką walki. Wywalczył I miejsce w najcięższej kategorii walk 
juniorów.

Animator Kultury: Chór Cantabiles z Kątów Opol-
skich – istnieje od 15 lat, zrzesza ludzi młodych i starszych, 
może pochwalić się wieloma nagrodami i występami w kra-
ju i za granicą. Wielokrotni zwycięzcy przeglądu chórów 
mniejszości niemieckiej w Walcach.

STATUETKA SPECJALNA: Gerhard Sobotta – ksiądz 
prałat Sobotta jako emerytowany proboszcz Kątów Opol-
skich z ponad 40 letnim stażem zasłynął nie tylko jako oso-
ba o dużej wartości duchowej, ale również jako wspaniały 
gospodarz i wzór do naśladowania w myśl benedyktyńskiej 
formuły – Ora et labora – módl się i pracuj. Powodów, dla 
których księdza prałata tak bardzo cenią mieszkańcy można 
by było długo wymieniać. Znakomity proboszcz, budowni-
czy kościoła filialnego w Choruli, domu parafialnego, zało-
życiel stacji Caritas w Kątach Opolskich, która służy miesz-
kańcom gminy po dziś dzień, to tylko niektóre z nich.

Piotr Kawka – Za szczególny wkład w rozwój i promocję 
gminy oraz zachowanie kultury i tradycji lokalnej.

Wszystkim laureatom i nagrodzonym serdecznie 
GRATULUJEMY!

 ▶ czytaj na str. 6–7

UWAGA!

Dożynki Gminne – fotoreportaż!

Złota Tarnina 2015 przyznana

IS
SN

 2
35

3-
55

20



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. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim Nauczycielom
nieustannej satysfakcji z rozwijania uczniowskich pasji i talentów. 

Niech kształtowanie młodych umysłów 
codziennie przynosi Państwu radość i sprzyja samorealizacji. 

Redakcja
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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

Sprawdź jakość wody  
w Gminie Tarnów Opolski

Na stronie www.tarnowopolski.pl w zakładce DLA 
MIESZKAŃCÓW ->Ocena bieżącej jakości wody możesz 
dowiedzieć się czy jakość wody w wodociągu publicznym jest 
przydatna do spożycia przez ludzi. Pomiary Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu będziemy na 
bieżąco aktualizować.

Redakcja

Zniżki dla Seniorów
Seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, proszeni są o zgłaszanie się 
do przedstawicieli Rady Seniorów lub do Urzędu Gminy ce-
lem otrzymania Opolskiej Karty Seniora upoważniającej do 
korzystania ze zniżek przy niektórych usługach. Zachęcamy 
naszych Seniorów również do wstąpienia do Związku Eme-
rytów i Rencistów, aby móc korzystać z tańszych wczasów, 
także rehabilitacyjnych, wycieczek i przejazdów PKP. Bliż-
szych informacji udzielają przedstawiciele Rady Seniorów.
Tarnów Opolski: Krystyna Barglik – kom. 606 284 486, 
Krystyna Kurdybelska – kom. 665 380 835, Gabriela Su-
chan – tel. 77 464 56 48
Kosorowice: Elżbieta Rajnert – tel. 77 464 46 59
Miedziana: Elżbieta Pietruszka – tel. 77 464 40 85
Przywory: Jadwiga Kubiak – kom. 502 896 417
Walidrogi: Oswald Salla – kom. 503 043 869, Łucja Stachura 
– tel. 77 464 41 82
Nakło: Gizela Fikus – tel. 77 431 53 22, Teresa Chluba – tel. 
77 464 47 08
Raszowa: Maria Kampa – tel. 77 464 40 25

Rada Seniorów

Sezon artystyczny w GOK-u rozpoczęty
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim roz-

począł sezon artystyczny 2015/2016. Jesteś zainteresowany 
naszymi działaniami? Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do 
Newslettera. Możesz to zrobić na stronie www.gok.tarnowo-
polski.pl.

GOK

Komunikat
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogła-

sza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązującą 
od dnia 01 września 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2016 roku 
na terenie Gminy Tarnów Opolski i miejscowości Grabów – 
Gmina Izbicko, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.139) 
oraz Uchwały nr VIII/69/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski 
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody:

 � cena za dostarczenie 1 m3 wody 3,06 zł
 � cena opłaty abonamentowej miesięcznie od jednego wo-
domierza głównego 3,25 zł

 � Do cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług 
w obowiązującej wysokości.

ZGKiM
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nr 4/2015 Wójt mówi

Ostatnie miesiące w Gminie Tarnów Opolski obfitowały w emo-
cjonujące zdarzenia – było wiele radosnych wydarzeń ale i takich, 
które zasiały w społeczności lokalnej niepokój. Te ostatnie doty-
czyły sporu Wójta z Wojewodą. – Czekam na wyjaśnienie sprawy 
zgodnie z  literą prawa, bo jestem pewny swoich racji – deklaruje 
Wójt Krzysztof Mutz. – Nie zamierzam jednak w tym czasie zwal-
niać tempa pracy na rzecz gminy.
Red.: Panie Wójcie, niedawno w gminie zawrzało na wieść o tym, iż 
Pański mandat wójta może zostać przez Wojewodę Opolskiego wyga-
szony. Jak Pan skomentuje ten temat?
Krzysztof Mutz: Wielokrotnie już wypowiadałem się na forum 
w tym temacie a moje stanowisko nie uległo zmianie. Wojewoda 
Opolski utrzymuje, iż spóźniłem się trzy dni ze złożeniem oświad-
czenia majątkowego, w dodatkowym wyznaczonym terminie. We-
dług interpretacji służb Wojewody – jest to powód do wygaszenia 
mojego mandatu. Wskazuję jednak, że wbrew twierdzeniom Wo-
jewody, oświadczenie majątkowe za rok 2014 zostało złożone prze-
ze mnie we właściwym terminie, biorąc pod uwagę termin sku-
tecznego doręczenia mi wezwania. Złożyłem w tej sprawie stosow-
ne wyjaśnienia – poparte dokumentami. Wniosek Wojewody jest 
dla mnie całkowicie niezrozumiały i zupełnie nieproporcjonalny 
do kalibru sprawy. Podjęcie decyzji o wygaszeniu mojego manda-
tu byłoby działaniem nieetycznym, prowadzącym do zakłócenie 
funkcjonowania w  tym czasie gminy, zwłaszcza, iż jesteśmy na 
etapie podejmowania kluczowych dla gminy decyzji. Jest to użycie 
środka nieproporcjonalnego, a  tym samym w  niekonstytucyjny 
sposób wkraczającego w prawo wyborcze przez zniweczenie wyni-
ku przeprowadzonego głosowania. Jest to tym bardziej kuriozalne, 
że – jak już wcześniej mówiłem – oświadczenie to zostało złożone 
przeze mnie we właściwym terminie, biorąc pod uwagę termin 
skutecznego doręczenia mi wezwania. Ponowne wybory naraża-
ją budżet państwa na nieuzasadniony wysoki koszt – pokrywany 
z kieszeni podatników. Pewny swoich przekonań, jestem gotowy 
do ich obrony przy wykorzystaniu dostępnych środków prawnych. 
Zainteresowanych odsyłam jednak do artykułu z Rzeczpospolitej 
z 16 września bieżącego roku, gdzie niekwestionowane autorytety 
prawa administracyjnego wypowiadają się w tej kwestii.
Red.: Dlaczego wysłał Pan oświadczenie majątkowe w  tak późnym 
terminie?
Krzysztof Mutz: Nie wynikało to w żadnym razie z lekceważenia 
Wojewody ani mieszkańców. Pierwsze oświadczenie majątkowe 
złożyłem Panu Wojewodzie na zakończenie kadencji, czyli chwilę 
przed złożeniem oświadczenia ponownego. Mój stan posiadania 
ani dochody w tym czasie nie uległy zmianie. Drugie oświadcze-
nie majątkowe wysłałem listem poleconym w ostatnim dniu wy-
znaczonego dodatkowego terminu, po skutecznym doręczeniu 
mi pisma przypominającego od Wojewody. Jak zgodnie twier-
dzą prawnicy, z  którymi konsultowałem sprawę – termin został 
przeze mnie dotrzymany. Czas ten pokrył się z bardzo gorącym 
okresem w gminie. Wprowadzonych zostało wiele zmian – głów-
nie w oświacie – a  to skutkowało nawałem spotkań, konsultacji, 
rozmów z  nauczycielami, rodzicami i  przedstawicielami związ-
ków zawodowych, licznych wyjazdów i  zwiększoną intensywno-
ścią moich działań. Stąd termin graniczny – jednak nie przekra-
czający ram określonych przepisem. Oczywiście pojawiło się od 
razu mnóstwo spekulacji, że decyzja Wojewody to pokłosie zmian, 
które zostały wprowadzone w  oświacie albo – co więcej – mal-
wersacji finansowych w urzędzie. Plotki, które do mnie dociera-
ły przyprawiały o  zawrót głowy. Oficjalnie chcę więc zapewnić 
mieszkańców, że nie przekroczyłem granic prawa ani tym bardziej 
nie dopuściłem do malwersacji finansowych. Prawidłowość pracy 

urzędu badały w ostatnim czasie liczne kontrole, których zalece-
nia nie odbiegały od lat ubiegłych.
Red.: Do naszej redakcji wpłynął jakiś czas temu list otwarty wy-
stosowany przez Panią Gizelę Sziroky w  imieniu zarządu Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Z  uwagi na jego obszerną treść, nie jest 
możliwe zamieszczenie go w całości, jednak publikowany był w pra-
sie lokalnej, mieszkańcy gminy mogli więc zapoznać się z jego treścią 
(dla zainteresowanych do udostepnienia w UG). Jakie jest Pana sta-
nowisko w odniesieniu do postawionych Panu w liście zarzutów?
Krzysztof Mutz: List Prezesa ZNP w Tarnowie Opolskim, dotyczą-
cy sytuacji w oświacie, jest bardzo mocno nacechowany emocjo-
nalnie, co nie sprzyja obiektywnej ocenie sytuacji. Przedstawione 
w nim zarzuty w wielu punktach mijają się z prawdą i są krzyw-
dzące. Cytowanie niepełnych, wyrwanych z kontekstu wypowie-
dzi, do tego zniekształconych, nie wpływa dobrze na dialog spo-
łeczny a osoby używające takich argumentów zwyczajnie manipu-
lują opinią społeczną. Najdobitniejszy przykład to powoływanie 
się na rzekome moje stwierdzenie z sesji, że „nauczyciele to dono-
siciele”. Takie słowa nie padły. Powiedziałem jedynie, że mieliśmy 
kontrolę z RIO na podstawie listu ówczesnej Rady Rodziców (z ka-
dencji 2014/2015), która to otrzymała informacje od osoby z grona 
pedagogicznego – co przedstawicielka Rady Rodziców sama po-
twierdziła w rozmowie z Panią Dyrektor. Chciałbym też odnieść 
się do kilku innych kwestii, które pozostają w rozbieżności ze sta-
nem faktycznym. Pani Prezes pisze, że zwolnienia dotknęły tylko 
PSP Tarnów Opolski oraz Gimnazjum w Tarnowie Opolskim. Jest 
to nieprawdą. Redukcje dotknęły wszystkie placówki – w  Przy-
worach cześć nauczycieli ma ograniczony wymiar zatrudnienia, 
zwolnienia dotknęły też placówkę w Kątach Opolskich, w Nakle 
nie przedłużono umowy okresowej i  zmniejszono nauczycielom 
wymiar godzin. Na zarzut braku konsultacji arkusza organizacyj-
nego w PSP Tarnów Opolski, mogę odpowiedzieć jedynie tyle, że 
właśnie w tym roku po raz pierwszy był on przez dyrekcję przed-
stawiony na Radzie Pedagogicznej i poddany głosowaniu. Został 
przyjęty. Wcześniej takich praktyk nie było. Zarzut jest więc ab-
surdalny. Bardzo poważny jest natomiast zarzut oszustwa związa-
nego z konkursem na dyrektora PSP w Tarnowie Opolskim, który 
odbył się w ubiegłym roku. Zapewniam, że liczne w ostatnim cza-
sie kontrole, szczegółowo weryfikowały tematy m.in. z konkursem 
związane i żadna z nich nie dopatrzyła się nieprawidłowości w za-
kresie wskazanym przez Panią Prezes. Wszystkie podejmowane 
w ramach jego ogłaszania działania mają rzetelną dokumentację.
Red.: Niepokojący jest zawarty w liście zarzut, że nauczyciele czują 
się zastraszani. Czy taka sytuacja miała miejsce?
Krzysztof Mutz: Nie wiem, na jakiej podstawie Pani Prezes wy-
snuwa takie wnioski. Z  tego co wiem, z  relacji części grona pe-
dagogicznego, list nie był konsultowany z wszystkimi członkami 
ZNP w  żadnej z  placówek oświatowych na terenie gminy, poza 
wybranymi – nielicznymi osobami, co jest wbrew procedurom de-
mokratycznym, na których łamanie skarży się Pani Prezes. Część 
nauczycieli otrzymało list dopiero po jego wysłaniu i nie mogła się 
w  jakikolwiek sposób ustosunkować do zawartych w nim treści. 

Nie zamierzam  
zwalniać tempa
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Aby proces segregacji przebiegł jeszcze sprawniej posta-
nowiliśmy wykorzystać prawie nieużywane w czasie okre-
su zimowego pojemniki na odpady zielone do składowania 
popiołu. Dotychczas to co pozostawało w naszych piecach 
po prostu wrzucało się do czarnego pojemnika, od listopada 
będziemy składować popiół i żużel w pojemniku z brązową 
klapą.

Okres grzewczy to czas wzmożonej produkcji popiołu w 
gospodarstwach domowych. W okresie zimowym nie mamy 
odpadów zielonych. Aby zagospodarować brązowy pojem-
nik, stojący w tym czasie pusty, należy wrzucać do niego 
popiół. Pojemnik będzie wtedy wykorzystywany podwójnie. 
Latem, będzie przeznaczony na odpady zielone i ulegające 
biodegradacji, a zimą na popiół.

Dzięki takiej segregacji popiół nie będzie musiał razem 
z innymi odpadami trafiać do przesiania. Będzie od razu 
segregowany, składowany, lub wykorzystywany na innych 
składowiskach do rekultywacji. W sytuacjach, gdy zabraknie 
miejsca w brązowym pojemniku, można skorzystać z czar-
nego. Nie wrzucajmy popiołu i żużli do worków. Pamiętajmy 
również o tym, że popiół musi być wystudzony. W przeciw-
nym razie może stopić plastikowy pojemnik.

Zielone odpady, które jeszcze mogą się pojawić w listopa-
dzie czyli głównie liście oraz odpady bio należy wrzucić do 
czarnego pojemnika.

Warto przypomnieć sobie czym tak naprawdę są odpady 
zielone i biodegradowalne. To przede wszystkim:

 � drobne gałęzie
 � liście
 � trawa
 � fusy po herbacie i kawie
 � obierki owoców i warzyw
 � ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne
 � skorupki jaj
 � torebki po herbacie
 � trociny drewniane

Tak więc wszystko to, co pozostaje z gospodarowania 
przydomowymi ogródkami. Te odpady należy wrzucać do 
pojemników czarnych.

Do śmieci mieszanych w czarnym pojemniku wrzucamy 
również takie odpady jak:

 � nieotwarte, przeterminowane konserwy
 � zabrudzony, mokry papier
 � niewielkie elementy drewniane
 � zabrudzone woreczki i siatki na zakupy
 � pieluchy jednorazowe, bandaże, plastry, artykuły higieny 
osobistej

 � długopisy, ołówki, flamastry
 � stare kosmetyki, resztki mydła
 � butelki po olejach spożywczych

Przypominamy, że nie należy umieszczać popiołu paleni-
skowego oraz żużlu w pojemniku wraz z odpadami zmie-
szanymi. W przypadku stwierdzenia popiołu w odpadach 
komunalnych zmieszanych uznaje się, że selektywna zbiórka 
odpadów nie jest prowadzona.

Terminy wywozu popiłu na terenie 
gminy Tarnów Opolski w 2015 r.

Miesiąc Tarnów Op.
Kąty Op., 

Miedziana, 
Przywory Op.

Nakło, 
Walidrogi, 
Raszowa

Kosorowice

Listopad 3, 17 4, 18 5, 19 6, 2

Grudzień 1, 15, 29 2, 16, 30 3, 17, 31 4, 18

W miesiącu październiku planowane są ostatnie odbiory od-
padów zielonych i biodegradowalnych:

 � w miejscowości Tarnów Opolski – 27.10.
 � w miejscowości Kąty Op., Miedziana, Przywory – 28.10.
 � w miejscowości Nakło, Walidrogi, Raszowa – 29.10.
 � w miejscowości Kosorowice – 30.10.

Po tych wywozach prosimy o wrzucanie do pojemników 
brązowych wystudzony popiół paleniskowy oraz żużel!

UG

Od listopada nadchodzą zmiany! Segregujemy popiół

Pani Prezes nie ma więc prawa wypowiadać się w imieniu wszyst-
kich nauczycieli, skoro wcześniej tego z  nimi nie konsultowała. 
Zapewniam też, że nikt nigdy nie był przeze mnie zastraszany 
a  sugerowanie stosowania takich rozwiązań jest oszczerstwem 
i godzi w moje dobre imię.
Red.: Jak skomentuje Pan stwierdzenie, że nauczyciele mają oni 
utrudniony kontakt z Panem i pomimo wcześniejszych ustaleń spo-
tkania są odwoływane?
Krzysztof Mutz: Spotkań przedstawicieli grona nauczycielskiego, 
zarówno ze mną jak i radnymi, było naprawdę wiele. Niektóre – 
wbrew twierdzeniom Pani Sziroky – odbywały się z mojej inicjaty-
wy (jak np. wizyta w PSP Tarnów Opolski). Radni również spoty-
kali się ze Związkami i Paniami Dyrektorkami kilkakrotnie – raz 
bez mojej obecności (spotkanie zorganizowane przez dyrektorów), 
następnie w moim gabinecie oraz na zebraniu wiejskim w Przy-
worach. W związku z tym, że zarzadzanie gminą obejmuje wiele 
obszarów, nie tylko oświatę – Pani Prezes nie może mieć do mnie 
żalu, że nie jestem dla niej dyspozycyjny na każdy telefon. Jeśli 
odczuwa dyskomfort z tego powodu, jest mi przykro, jednakże nie 
mogę zaniedbywać innych ważnych obowiązków aby dostosować 
się do wskazywanych mi w krótkim czasie terminów.
Red. Przechodząc do tematów i zdarzeń zdecydowanie pozytywnych, 
zapytam o  dożynki gminne i  wręczenie nagród Złotej Tarniny. Jak 
ocenia Pan tegoroczne nominacje?
Krzysztof Mutz: Przede wszystkim chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy ciężko pracowali przy organizacji tych imprez 

ale również tym, którzy zostali docenieni. Ten wspólny ciężki wy-
siłek wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku gminy, jej 
rozwój i promocję w środowisku lokalnym. Jeśli natomiast chodzi 
o nominacje i nagrody – były w tym roku wyjątkowe. Nagrodze-
ni zostali wspaniali ludzie, którzy w całości poświęcają się pracy 
na rzecz naszej małej społeczności. Dodatkowo wręczone zostały 
nagrody specjalne dla osób nie mieszczących się w podstawowych 
kategoriach nagrody ale równie zaangażowanych w rozwój gmi-
ny. Ksiądz prałat Gerhard Sobotta to człowiek niezwykły, który 
przez lata stanowił i  stanowi autorytet dla mieszkańców gminy, 
natomiast bez wsparcia Pana Piotra Kawki, doskonała współpraca 
z koncernem Lhoist, jaka ma miejsce obecnie, nie byłaby możliwa. 
Obchody dożynek gminnych pokazały, jak wielu mamy zaanga-
żowanych, pracowitych mieszkańców – dobrze życzących sobie 
nawzajem. Na takim potencjale spokojnie można budować kapi-
tał gminy. Ze swej strony dodam, że w ostatnim czasie otrzyma-
łem od mieszkańców wiele słów wsparcia i życzliwości, za co im 
dziękuję. Obiecuję też, że – mimo zaistniałej sytuacji – nie zamie-
rzam zwalniać tempa pracy na rzecz gminy. Chciałbym również 
podziękować nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie na rzecz 
uczniów i szkoły i życzyć im wszystkiego dobrego z okazji minio-
nego Święta Edukacji Narodowej. Ze swej strony chciałbym zade-
klarować wsparcie i pomoc – w ramach posiadanych możliwości, 
jako że edukacja jest ważnym elementem funkcjonowania gminy.
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Witaj szkoło!!!
Na rozpoczynający się rok szkolny 2015/2016 życzymy 

wszystkim realizacji planów i  spełniania marzeń, sukce-
sów w nauce i we wszelkich podejmowanych działaniach!!!!

Wycieczka 
do Muzeum Wsi Opolskiej

Uczniowie PSP w Nakle klas I-III wybrali się na wyciecz-
kę do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

W czasie lekcji muzealnej pt: „Jak dawniej w szkole bywa-
ło” dzieci miały niecodzienną okazję przeniesienia się w cza-
sie i  uczestniczenia w  zajęciach sprzed stu lat. Stara, drew-
niana szkoła, zabytkowe sprzęty i starodawne ławki tworzyły 
niesamowitą atmosferę. Pisząc gęsim piórem czy też rysikiem 
na tabliczce uczniowie mieli możliwość odczuć, jak rzeczy-
wiście dawniej bywało w szkole. Poznali autentyczne dawne 
przybory szkolne oraz różne metody dyscyplinowania. Lek-
cja prowadzona przez przemiłą nauczycielkę „z dawnych lat” 
wzbudziła entuzjazm i zainteresowanie wszystkich uczniów. 
Podczas zwiedzania obiektów muzealnych uczestnicy wy-
cieczki mogli z  bliska przyjrzeć się śląskiej architekturze 
i  wytworom sztuki ludowej. Odwiedzając zabytkowy młyn 
wodny poznali pracę młynarza. Mogli także przyjrzeć się 
ciężkiej pracy kowala, który niezwykle zaintrygował wszyst-
kich swoją opowieścią i pokazem artystycznych umiejętności.

To była bardzo udana wycieczka. Nie tylko wzbogaciła 
wiedzę uczniów, lecz także dostarczyła im wielu niezapo-
mnianych przeżyć.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za finansowe 
wsparcie naszego wyjazdu.

PSP Nakło

Udział uczniów i przedszkolaków 
z PSP z Oddziałem Przedszkol-

nymw Kątach Opolskich 
w tegorocznych dożynkach

„A my się schylimy nad każdym bochenkiem”
13 września 2015 r. w  Kątach Opolskich odbyły się 

Gminne Dożynki. W  obchodach dożynkowych uczestni-
czyli także uczniowie i przedszkolaki z PSP z Oddz. Przed-
szkolnym w Kątach Opolskich, którzy pięknie prezentowali 
się w  barwnym korowodzie przebierańców. Można tu było 
zobaczyć i podziwiać warzywa i owoce w każdej postaci, ko-
lorowe pluszaki oraz piękne bawarskie stroje ludowe. Razem 
ze Starostami oraz zaproszonymi gośćmi w bryczce, księż-
mi tutejszej parafii, Strażą Pożarną i  koronami żniwnymi 
z wszystkich miejscowości, a także licznymi ciekawymi po-
jazdami nasi wychowankowie radośnie podążali na miej-
sce świętowania – tzw. zielone boisko w Kątach Opolskich. 
Wtórowały im tłumy gości przybyłych z tej okazji do naszej 
miejscowości, fantazyjnie przystrojonej na ten dzień. Nie za-
brakło przeróżnych atrakcji- od występów artystów naszej 
gminy, poprzez zawody sportowe, karuzele oraz przepyszny 
poczęstunek. Było tego dnia wesoło, kolorowo, a najlepiej pa-
nującą wówczas atmosferę zilustruje ten wiersz:

„Zboża z pól już sprzątnięte.
Tradycja, więc każe, by to godnie uczcili wszyscy gospodarze.

Młodzież z naszej szkoły też dzisiaj świętuje
I piękne stroje Wam zaprezentuje.”

Udział naszych uczniów sprawił, że ta piękna, dożyn-
kowa uroczystość, prawdziwe święto plonów, było również 
dniem radości i młodości. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć 
udział w kultywowaniu tradycji i symbolicznym dzieleniu się 
chlebem z mieszkańcami gminy Tarnów Opolski.

PSP z Oddz. Przedszkolnym
w Kątach Opolskich
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Za nami kolejne dożynki:) Wiele emocji, nagród i wspaniałych wykonawców. 
Było dużo śmiechu, wzruszeń i niespodzianek. A piękna pogoda, postawiła ide-
alną kropkę nad,, i” …

Pierwszego dnia przedstawiciele prawie każdego z sołectw wzięli udział w turnieju. Organizatorzy przygotowali szereg konkurencji sprawnościowych. By zdobyć 
puchar i tytuł Super Sołectwa – uczestnicy musieli wykazać się w takich konkurencjach jak m.in. wyścig trojaczków, droga w budowie. Wiele emocji wzbudziły 
zawody Sumo czy nawet… segregowanie ziaren zbóż i nasion. 

Rywalizacja była zacięta i osiągane wyniki różniły się sekundami jednak jury nie miało problemu z wyłonieniem zwycięzcy. Bezapelacyjnie puchar oraz tytuł Super 
Sołectwa przypadł reprezentantom Raszowej.

Następnie chwilę wytchnienia i rozbawienia zapewniła Kapela z Bytkowa. Wie-
czorem w  rytm tanecznych hitów biesiadników porwał zespół Eliot. Zabawa 
zdawała się nie mieć końca ale przecież to nie był koniec...
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Jednym słowem tegoroczne Dożynki można uznać za udane, a więcej 
zdjęć z  imprezy można zobaczyć na stronie www.gok.tarnowopolski.pl oraz 
www. tarnowopolski.pl. Zapraszamy za rok!

GOK

Główną atrakcją niedzieli był korowód dożynkowy. To wokół niego kręciła się dalsza część imprezy. Orszak otwierał powóz z orkiestrą dętą, a za nim starosta do-
żynek, gospodarz gminy Wójt Krzysztof Mutz oraz zaproszeni goście i delegacja z Królową Lawendy z Bad Blankenburg. W korowodzie oprócz pięknych wieńców/
koron, stworzonych przez gospodynie z poszczególnych miejscowości, brali udział przebierańcy. Po przybyciu całego korowodu, Wójt razem z gospodarzami 
dożynek uroczyście podziękowali za plony otwierając tym samym festyn.

Podczas części obrzędowej wręczono statuetki Złotej Tarniny. Mieszkańcy 
gminy wytypowali grono osób w poszczególnych kategoriach: przedsiębior-
ca – Teodor Pandel, społecznik – Zygmunt Pietruszka, sportowiec roku – Mateusz 
Golomb, animator kultury – Chór Cantabiles z Katów Opolskich. Wręczono również 
dwie statuetki specjalne dla księdza prałata Gerharda Sobotta oraz Piotra Kawki.

Gdy opadły emocje dotyczące rozstrzygania już tradycyjnych konkursów, 
uczestnicy dożynek ochoczo bawili się w rytmach muzyki zaserwowanej przez 
Mariusza Kalagę, zanosili się łzami śmiechu podczas występu kabaretu Kopy-
dłów, a następnie zerwali się do zabawy taneczej, którą poprowadził Leszek 
Wilklak.
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Nagrodzeni w konkursach 
Dożynkowych

 � „Najładniejsza dożynkowa dekoracja posesji w  Kątach 
Opolskich”

1) Piotr Grel
2) Jan Ojciec
3) Józef Kluczny

 � „Najciekawsze przebranie”
Wyróznienie: Przedszkole Kąty Op.
Wyróznienie: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Op.
Nagrody równorzędne:

„Uchodźcy” Kąty Opolskie
„Caritas” Kąty Opolskie
„Biedronki” Raszowa
„Unijna Pomoc” Kąty Opolskie.

 � „Najciekawszy wóz”
1) „Złoty Pociąg” Przywory
2) „Emerytki” DFK Kąty Opolskie
3) „Milionerzy” Raszowa
4) Klub Seniora Tarnów Opolski
5) Publiczne Przedszkole w Przyworach

Z  koleji po obejrzeniu Koron Żniwnych Jury postanowiło 
przyznać równorzędne wyróznienia każdemu z sołectw.

Podziękowania
Organizator tegorocznych dożynek: Rada Sołecka Wsi 

Kąty Opolskie wspomagana przez Gminny Ośrodek Kultury.
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom za udzielenie 
wsparcia finansowego:

 � Bank Spółdzielczy Krapkowice Oddział Tarnów Opolski
 � ZW Lhoist S.A Tarnów Opolski
 � Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o. Tarnów Opolski
 � Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wesoły Borsuk 
Tarnów Opolski

 � Zakład Usług Remontowo Budowlanych Rudolf Malik 
Przywory

 � Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych w Opolu
Podziękowania dla wszystkich tych, którzy przyczynili się 
do organizacji dożynek, a  nie zostali wymienieni na ła-
mach naszej gazetki. Dziękujemy!

Dożynki w Raszowej

W sołectwie Raszowa odbyły się tegoroczne dożynki wiej-
skie, które zostały połączone z poświęceniem nowo powstałe-
go placu rekreacyjno – sportowego. Uroczystość dożynkowa 
rozpoczęła się tradycyjnie od mszy św., na której poświęcono 
koronę żniwną. Następnie ulicami wioski przeszedł barw-
ny korowód dożynkowy. Swoją obecnością zaszczycili nas 
m.in: Wójt Gminy Tarnów Opolski – pan Krzysztof Mutz, 
radny gminy pan Zygmunt Pietruszka, państwo Małgorzata 
i Krzysztof Wyzdak oraz proboszcz ks. Korneliusz Wójcik. Po 

oficjalnym przywitaniu gości został poświęcony plac rekre-
acyjny. Dla mieszkańców i gości przygotowano poczęstunek. 
W repertuarze dożynek było wiele atrakcji m.in. występ dzie-
ci ze szkoły podstawowej, pokaz strażacki OSP Raszowa czy 
zabawa taneczna z zespołem Metron. Pomimo, że pogoda nie 
dopisała można powiedzieć, że dożynki były bardzo udane. 
Dziękujemy zaproszonym gościom, mieszkańcom za tak licz-
ny udział.

Serdeczne podziękowania składamy Wójtowi Gmi-
ny za wsparcie i  zaufanie, a  także młodzieży i  mieszkań-
com Raszowej za wykonane prace na naszym nowym placu 
rekreacyjno-sportowym.

Sołtys wsi Raszowa i Rada Sołecka

Podróże małe i duże
Bardzo światowo było tego roku podczas wakacji w Gmin-

nym Ośrodku Kultury. W  lipcu i  sierpniu zrealizowano tu 
aż trzy projekty! Przez oba wolne od nauki szkolnej miesiące 
odbywały się w Tarnowie Opolskim ciekawe zajęcia. Uczest-
niczyły w nich dzieci z całej gminy. Przede wszystkim były to 
projekty związane z popularyzacją języków obcych – angiel-
skiego i niemieckiego. Trzeci, sierpniowy projekt, też mogli-
byśmy nazwać lingwistycznym, gdyż uczył języka… sztuki. 
(Jako, że wszystkie przedsięwzięcia zasługują na obszerne 
omówienie piszemy o nich w osobnych tekstach). W placów-
kach filialnych GOKu też nie zabrakło ciekawej oferty dla 
dzieci i młodzieży z poszczególnych sołectw. Wiele było wy-
cieczek rowerowych, spotkań przy ognisku, warsztatów arty-
stycznych, zajęć sportowych, wypraw do lasu i na basen. Filie 
w  Miedzianej i  Raszowej zorganizowały wspólnie Wieczór 
Czarownic z oglądaniem filmów i noclegiem „turystycznym”. 
A  podopieczni świetlicy w  Kątach Opolskich z  kolei wzię-
li udział we wspólnych zajęciach z  kolegami i  koleżankami 
z Choruli. Najdalej wyprawiły się dzieci i młodzież z Nakła. 
Park Miniatur (najsłynniejsze budowle w  rozmiarze mini), 
Park Linowy, Bajkowy Sad, zamek w Toszku, wizyta w gospo-
darstwie agroturystycznym… – to główne punkty tej wspa-
niałej wyprawy do Olszowej (na dowód mnóstwo fotografii, 
do obejrzenia na stronach internetowych). Jako, że „wszystkie 
dzieci nasze są”, a w świetlicach wiejskich odbywają się nie tyl-
ko zajęcia pod patronatem GOKu, w organizację zajęć i wy-
poczynku włączały się Rady Sołeckie, Mniejszość Niemiecka 
oraz organizacje pozarządowe – i tak jest dobrze! Czyż nie?

Wakacje 2015 przeszły do historii, ale wspomnienia go-
rącego – nie tylko za sprawą aury – lata będą nas ogrzewały 
w długie zimowe wieczory. A zdobyta wiedza i umiejętności, 
nawiązane przyjaźnie… – nie znikną, pozostaną w głowach i 
sercach uczestników. Rozpoczynają się zajęcia stałe – zachę-
camy dzieci młodzież i rodziców do zapoznania się z bogatą 
ofertą Gminnego Ośrodka Kultury. Tu praca, nauka i zabawa 
nigdy się nie kończą…

GOK
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Tarnina „na gorąco”
Czy wiecie Państwo dlaczego jest dziś tak gorąco? – py-

tał (retorycznie) widzów Mariusz Studzienny brawurowo 
prowadzący przez całe dwa dni doroczne „Święto Tarniny”. 
I objaśniał – dlatego, że nasz sponsor, GAZ-SYSTEM S.A. do-
grzewa nas wysokoenergetycznym gazem! Nie był to – oczy-
wiście jedyny dowcip naszego przyjaciela i  niezastąpione-
go konferansjera. Sypał nimi jak z rękawa, dwoił się i troił, 
z humorem, lekkością i wielką klasą przekazując informacje 
i komunikaty, komentując, pointując – jednym słowem za-
rządzając całą imprezą. A było czym!

Główny organizator święta – Gminny Ośrodek Kultury 
i  stojąca na jego czele dyrektor Ewa Loster od lat – wespół 
z Gminą Tarnów Opolski, w porozumieniu i przy nieocenio-
nym wkładzie gminnych władz – dokłada starań, aby każdy 
festyn gminny był atrakcyjny, zaskakiwał czymś nowym, 
promował gminę. Nie od rzeczy będzie tutaj także podkre-
ślić zaangażowanie lokalnego aktywu samorządowego – 
z sołtysem Kosorowic na czele.

Ta największa impreza kulturalno–rekreacyjna w  gmi-
nie, na którą przybywają goście z bliska i z daleka, od kilku 
lat służy popularyzacji herbowej rośliny – tarniny. Ten nie-
pozorny kolczasty krzew, który wpisuje się nie tylko w kra-
jobraz okolic Tarnowa Opolskiego, ale i odegrał w jego prze-
szłości znaczącą rolę (o czym mówią podania i opowieści), 
obecnie przeżywa swój renesans. Dzięki szeroko zakrojonej 
akcji popularyzatorskiej trafia z  powrotem na nasze stoły 
i do domowych apteczek. Nic więc dziwnego, że roślina ta 
jest bohaterką całego święta, które rozpoczyna się „Tarni-
nową Paradą”. Kolorowy pochód tworzą reprezentanci spo-
łeczności sołeckich, organizacji i  instytucji poprzebierani 
w barwne stroje, niosący chwytliwe hasła sławiące i gminę 
i jej przyrodnicze bogactwo. Najsłodsze są zawsze najmniej-
sze „tarninki” – wychowankowie przedszkoli, którzy z po-
mocą wychowawców i rodziców przygotowują się do udziału 
w  paradzie. Mimo lejącego się z  nieba żaru, przedszkolaki 
dzielnie maszerowały szczerze oklaskiwane i  podziwia-
ne. Jury miało nie lada problem z  rozstrzygnięciem komu 
jaką nagrodę przyznać. Po burzliwych obradach ogłoszono 
zwycięzców.

Pod płóciennym dachem biesiadnego namiotu rozpoczął 
się występ reprezentacji Akademii Sztuki Walki w pokazie 
karate kyokushin. W jego trakcie miała miejsce miła uroczy-
stość – jeden z uczestników pokazu Zdzisław Kaliciak otrzy-
mał klubowe wyróżnienie zostając honorowym członkiem 
ASW Tarnów Opolski – Zdzieszowice. Widzowie podziwiali 
sprawność sportowców. Nie mniejszy pokaz umiejętności 
i sprawności zaprezentowały grupy taneczne z terenu gminy 
w „Tanecznym zawrocie głowy” – czyli prezentacji całorocz-
nego dorobku. Wszystkie choreografie były gorąco przyjmo-
wane przez publiczność, która zawsze entuzjastycznie reagu-
je na ten festiwal młodości, wdzięku i umiejętności.

Tymczasem w – stanowiącym zaplecze imprezy – budyn-
ku, mieszczącym filię GOKu dwoiły się i troiły uczestniczki 
konkursu „Tarninowe Specjały”. Reprezentacje sołectw goto-
wały, piekły, smażyły, dekorowały przysmaki, jakie przygo-
towano do prezentacji i degustacji. Wkrótce kuszące wonie 
przyciągnęły uwagę licznych smakoszy, którzy niecierpliwie 
czekali na zakończenie jurorskiej degustacji. Mniej przezorni 
jurorzy przy ostatnich na swej drodze stolikach z pięknie wy-
eksponowanymi potrawami mieli nie lada kłopot ze zmiesz-
czeniem kolejnych porcji prezentowanych dań. Wszystko 
było wspaniałe, świeżutkie, nęcące oczy, nozdrza i łechcące 
podniebienia… Nic więc dziwnego, że obrady trwały dość 
długo. Wreszcie uzgodniono stanowiska i ogłoszono wyni-

ki obu konkursów. Uhonorowani laureaci mogli spokojnie 
uczestniczyć w dalszej zabawie.

Po kolejnej porcji komunikatów zapowiedziano ostatnie-
go tego dnia gościa – grupę Rootzmans. Zespół ten, finalista 
programu „Must be the music” wykonuje muzykę reggae. Ja-
majskie klimaty doskonale współgrały z nastrojem upalnego 
letniego wieczoru. Sobotę zakończyła (a niedzielę rozpoczę-
ła) „gorączka sobotniej nocy” czyli upojna zabawa z  grupą 
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„Klawo”. Gorące rytmy szły w  zawody z  gorącem bijącym 
zewsząd. Zapewne nie brakowało i  innych gorącości – ale 
o tym: sza!

Niedziela przywitała nas wszystkich dalszym upałem. 
Wczesnym popołudniem temperatura sięgnęła 37 kresek 
nad zero! I  to w  cieniu! Występującym na scenie artystom 
i  przepełniającej namiot publiczności zdawało się to nie 
przeszkadzać. Jedni zdeterminowani byli, by wykonać swoje 
zadanie i zabawić publiczność, drudzy, by niczego z wystę-
pu nie uronić. Wypijano hektolitry wody i innych napojów, 
schładzano się na różne sposoby, lecz i artyści i publiczność 
trwali na swych posterunkach.

Stanowiska warsztatowe, przy których dzieci i młodzież 
mogli się oddawać działaniom kreatywnym usytuowano tuz 
przy ścianie budynku, gdzie nie dokuczał upał. Pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury przygotowali i  prowadzili za-
jęcia warsztatowe, które – jak zawsze – cieszyły się dużym 
wzięciem u dzieci i zainteresowaniem ich rodziców. Prawdzi-
wym przebojem okazały się „tarninowe bransoletki” wyko-
nane metodą makramową z barwnego sznurka i przypomi-
nających tarki ciemnobłękitnych perełek. „Tarninowo” było 
tez na innych stoiskach – najmłodszym pomagano tworzyć 
korony lub kotyliony z  kwiatkami tarniny, na buziach, rę-
kach i  nogach „zakwitały i  owocowały” tarninowe gałązki 
– ten wzór zdominował kolorowe „tatuaże” tak przez dzieci 
lubiane. Tradycyjnie też przygotowano dziesiątki gipsowych 
wylewek, które najmłodsi z zapałem zdobili wszystkimi ko-
lorami tęczy.

Jako pierwszy tego dnia wystąpił znany artysta kaba-
retowy Marcin Daniec. Podczas jego pobytu na scenie 
temperatura w  namiocie osiągnęła wartości pieca hutni-
czego. Mimo to, satyryk ani na chwilę nie zwolnił tempa, 
ani o minutę nie skrócił występu! Publiczność także trwała 
na posterunku kwitując każdy co celniejszy dowcip grom-
kim śmiechem i oklaskami. Pan Daniec dostąpił zaszczytu 
zainaugurowania Kosorowickiej Alei Gwiazd – w  której 
zostawił swój ślad. Akt ten, obserwowany przez widzów, 
z  udziałem Wójta Gminy i  innych przedstawicieli władz 
wzruszył artystę. Mimo zmęczenia Marcin Daniec po wy-

stępie długo jeszcze rozdawał autografy i pozował do foto-
grafii ze swymi fanami.

„Muzyka środka” ma liczne grono wielbicieli. Toteż wy-
stęp Damiana Holeckiego i jego urodziwych koleżanek cie-
szył się dużym zainteresowaniem publiczności. Znane i  lu-
biane przeboje nagradzano zasłużonymi brawami.

Zanim scenę oddano we władanie gwieździe wieczoru 
zaprezentowały się na niej nasze rodzime gwiazdki. Mowa 
o grupie FOLK MODEL, która wystąpiła w pokazie II edycji 
Mody ze Śląska. Zaprezentowano całą gamę strojów – po-
cząwszy od … nocnych, przez stroje codzienne (na pogodne 
i deszczowe dni), skończywszy na ubraniach i biżuterii wi-
zytowej. Clou kolekcji (jak każdej szanującej się) stanowiła 
suknia ślubna z motywem róży w technice haftu wstążecz-
kowego i niebanalny surdut męski z kapturem dla Pana Mło-
dego. Pokaz, na którym zaprezentowano efekty pracy uczest-
ników projektu PRO MODA dofinansowanego z Programu 
FIO i środków Samorządu Województwa Opolskiego, zreali-
zowany został przez grupę nieformalną przy Stowarzyszeniu 
PRO pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury. Prezen-
tację nagrodzono rzęsistymi oklaskami.

Przyszedł wreszcie oczekiwany niecierpliwie moment, 
gdy sceną i uwagą widzów na 1,5 godziny zawładnął Kabaret 
Młodych Panów. Synki z Rybnika nie zawiedli. Salwy śmie-
chu cichły na kilka sekund jedynie wówczas, gdy publiczność 
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koniecznie musiała zaczerpnąć oddechu. Po występie kaba-
ret także został uroczyście uwieczniony w  Kosorowickiej 
Alei Gwiazd, która może stać się jedyną taka aleją gwiazd 
poświęconą gwiazdom kabaretu (aktorzy mają Sopot, pio-
senkarze – Opole, niech więc kabareciarze mają … Kosoro-
wice!). Choć wymęczeni upałem i  występem, choć czekała 
ich jeszcze droga do domu, Młodzi Panowie nie zawiedli ani 
łowców autografów ani sweet – fotek.

A potem już… zespół Synteza i gorące rytmy przeplatane 
spokojniejszymi love songs.

A potem już tylko… sprzątanie.

Wyniki konkursów w poszczególnych kategoriach:
Kostium, przebranie, instalacja nawiązująca do krzewu 
tarniny

 � I m-ce – Miedziańskie Bzykacze,
 � II m-ce – Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Op.,
 � III m-ce – Publiczne Przedszkola: Przywory, Tarnów 
Opolski, Kosorowice.

Hasło promujące gminę Tarnów Opolski podkreślające 
jej walory przyrodnicze (szczególnie tarninę), kulturowe, 
gospodarcze.

 � I m-ce – Kosorowiczanki,
 � II m-ce – Klub Seniora,
 � III m-ce – formacja taneczna Element

„Tarninowe Specjały”
 � I m-ce Miedziana
 � II m-ce Przywory, Kosorowice
 � III m-ce Tarnów Opolski
 � Wyróżnienia: Kąty Opolskie, Nakło, Raszowa, Walidrogi

GOK

Sponsor „Święta Tarniny” GAZ-SYSTEM S.A 
więcej informacji na temat sponsora na stronie 

www.gaz-system.pl,
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Wakacje z kulturami świata
Język angielski bywa nazywany „współczesną łaciną” 

i  prawdą jest, że w  wielu krajach – nie tylko europejskich 
– znajomość angielskiego daje możliwość porozumiewania 
się w przestrzeni publicznej. Jeśli zgodzimy się z Ludwigiem 
Wittgensteinem, który powiedział „granice mojego języka są 
granicami mojego świata”, to dla znających język Szekspira 
świat ten uznamy za bardzo duży.

Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z  Politechni-
ką Wrocławską zrealizował projekt „Wakacje z  kulturami 
świata w języku angielskim”. Przez 2 tygodnie wolontariusze 
z różnych krajów będący studentami z Global Semi Camps 
prowadzili z  uczestnikami zajęcia z  edukacji kulturalnej 
i  językowej połączone z  różnorodnymi formami aktywne-
go wypoczynku. Gościliśmy w  Tarnowie Opolskim kolej-
no: Evie z Hongkongu, Merta z Turcji, Susan z Iranu, Aichę 
z Maroka, Janine z Filipin i Clarie z Chin. Dzieci początkowo 
były onieśmielone i w kontakcie z wolontariuszami polega-
ły na pełniącej rolę tłumacza pani Justynie. Jednak dzięki 
atrakcyjnym, dobrze przygotowanym zajęciom, uczestnicy 
zaciekawili się egzotycznymi gośćmi i ich kulturą. Z czasem 
rezerwa i  obawa, „że źle coś powiem” została przełamana. 
Przekonali się, że w kontaktach z obcokrajowcami ważniej-
sza od poprawności (przynajmniej na początku) jest chęć 
porozumienia. A  słówka? Same „wskakiwały do głowy! ”. 
Zasób wiedzy uzyskanej podczas tych nietypowych zajęć jest 
trudny do przecenienia.

Na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie 
internetowej Gminnego Ośrodka Kultury powstał zapis co-
dziennych zajęć. Tę wspaniałą kronikę wzbogacają zdjęcia. 
Nagrano także filmik z piosenką śpiewaną przez dzieci po… 
chińsku.

Serdecznie dziękujemy za uatrakcyjnienie czasu naszym 
gościom: Radnemu Zygmuntowi Pietruszce, Sołtysowi Paw-
łowi Kampie, Marii Labisz, Kasi Ogórek, Łukaszowi Jankow-
skiemu, Justynie Wolak i Agnieszce Okos.

Na koniec – wspaniała wiadomość! W październiku pla-
nowana jest II edycja projektu. Będzie można dalej pozna-
wać język angielski i kultury świata. Tym razem gościć u nas 
będą: Oana-Aleksandra Toda (Rumunia), Benrich Tan (Fili-
piny), Raquel Ribeiro (Brazylia). Studenci poprzez interak-
tywne warsztaty, gry i zabawy urozmaicają dzieciom i mło-
dzieży spędzanie wolnego czasu we wszytkach placówkach 
Gminnego Ośrodka Kultury. Zapisy w placówkach GOK. 
Koszt udziału w jednym spotkaniu 5 zł.

GOK

To jest sztuka!
Grupa inicjatywna w składzie: Ewa Loster, Katarzyna 

Jafernik, Agnieszka Okos znajdując oparcie w Stowarzysze-
niu PRO wystąpiła z pomysłem stworzenia ciekawych zajęć 
wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. Powstał projekt „Sztu-
ka co poszła w las” w sposób innowacyjny łączący edukację 
artystyczną i ekologiczną. Projekt zgłoszono do konkursu 
finansowanego przez Program Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich. Nasz projekt otrzymał akceptację i nic już nie stało 
na przeszkodzie, by rozpocząć rekrutację.

Lista chętnych zapełniła się bardzo szybko i 4 sierpnia 
rozpoczęły się zajęcia projektowe. 30 osobowa grupa pozna-
wała las nie tylko poprzez osobisty kontakt z przyrodą, lecz 
także przez pryzmat utworów literackich i dzieł sztuki twór-
ców z różnych dziedzin. Ale przede wszystkim uczestnicy 
zajęć sami stali się twórcami ucząc się wyrażać las i emocje 
jakie w nich budzi za pomocą fotografii, rysunku, ruchu sce-
nicznego, tańca, filmu, instalacji plastycznych, kostiumów, 
lalek itp. Codzienne różnorodne doświadczenia były foto-
grafowane i krótko opisywane w prowadzonej na bieżąco 
„Kronice Projektu”, którą zamieszczano na portalu społecz-
nościowym Facebook. Materialne dowody działań projekto-
wych posłużyły do stworzenia wspaniałej wystawy.
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Choć panujące – wyjątkowe tego lata – upały ograniczy-
ły nieco ilość godzin jakie dzieci mogły spędzać w plenerze, 
zrealizowano wszystkie zamierzenia. Uczestnicy wiele się 
dowiedzieli o  lesie, jego ekosystemie, mieszkańcach, rośli-
nach. Poznały zasady bezpiecznego – dla siebie samych i dla 
przyrody także – korzystania z jego uroków i bogactwa. Na-
uczyły się zasad fotografowania i filmowania przyrody. Prze-
żywały rozliczne emocje, które uczyły się wyrażać gestem, 
ruchem, tańcem i  innymi działaniami twórczymi. Poznały 
nową dziedzinę twórczości plastycznej Junk Art (tworzenie 
dzieł sztuki ze śmieci i  odpadów), wzbogaciły swój język. 
Poszerzyły swoją wiedzę przyrodniczą, uczyły wyrażania 
siebie w sposób kreatywny, przełamywały lęk i wstyd przed 
występowaniem i publicznym zabieraniem głosu. Kształto-
wały postawę tolerancji dla cudzych poglądów i sposobu ar-
tystycznego wypowiadania się. Wytwory wyobraźni i nowo 
nabytych umiejętności zostały zgromadzone i  pokazane 
w  minigalerii Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie otwarto 
wystawę obrazującą plon działań projektowych.

Organizatorzy i uczestnicy zajęć serdecznie dziękują 
wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w przygotowa-
nie i przeprowadzenie działań projektowych.

Partnerzy: Stowarzyszenie PRO, Gminny Ośrodek Kultury
K.J.

„Tańcem, Sztuką i Fotografią po-
konujemy Granice”

W zjednoczonej Europie łatwiej nam podróżować, lecz 
wzajemne uczenie się siebie nawzajem, budowanie pozytyw-

nych relacji nadal pozostaje praca do wykonania. Polsko – 
Niemiecka Współpraca Młodzieży od wielu już lat wspiera 
projekty wspólnych spotkań młodzieży polskiej i niemiec-
kiej. Od 20 do 24 lipca takie właśnie spotkanie odbywało się 
w Pokrzywnej. Uczestniczyli w nim młodzi ludzie z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim oraz z Centrum 
Kultury w partnerskim Bruck (36 osób wraz z opiekunami).

Pięciodniowy pobyt był zorganizowany tak, aby maksy-
malnie wykorzystać czas. Mimo szczelnie wypełnionego ter-
minarza organizatorzy zadbali, aby młodzi ludzie mieli czas 
także na zabawę, nieskrępowane zasadami zorganizowanych 
zajęć, kontakty przyjacielskie, rozrywkę. Początkowo obie 
grupy traktowały się z rezerwą, lecz w miarę mijających go-
dzin sytuacja się zmieniała. Wyzwoleniu ekspresji posłużyły 
zajęcia w parku linowym, gdzie nawet „twardziele” nie mogli 
narzekać na brak adrenaliny. Letnia spiekota czyniła wizyty 
na basenie szczególnie upragnionymi, wycieczki dostarczały 
zdjęć do późniejszych zajęć fotograficznych i plastycznych, 
a wszystko – materiału do miłych wakacyjnych wspomnień.

Niejako przy okazji doskonalono znajomość języków i 
dowiadywano się co nieco o sobie wzajem. Na zakończenie 
uczestnicy oceniali organizację i przebieg zajęć projekto-
wych. Przedstawili swoje opinie o przebiegu i organizacji wy-
miany. Zgłosili kilka swoich sugestii dotyczących tematyki 
przyszłych takich spotkań. Organizatorzy postarają się spro-
stać wymogom – jeżeli tylko będzie to możliwe technicznie.
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Serdecznie dziękujemy pani Małgorzacie Nowak–Daniel 
za pomoc w opracowaniu i zrealizowaniu projektu.

„Projekt dofinansowała Polsko – Niemiecka 
Wymiana Młodzieży”.

GOK

Z małego Tarnowa 
na europejskie sceny

Kwalifikacja do Mistrzostw Europy Mażoretek w Brnie 
była dla naszych tancerzy z Formacji Element sporym wy-
różnieniem. Gratulacje i satysfakcja to jedno, ale pragnie-
nie znalezienia się w gronie najlepszych – to inna sprawa. 
Dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury, instruktorzy i sami 
podopieczni wraz z rodzicami zaczęli czynić starania, by 
pragnieniu temu uczynić zadość. Dzięki życzliwości władz 
gminnych i innych przyjaznych osób wyjazd do Brna mógł 
dojść do skutku. I tak 19 sierpnia br. tancerze wraz z instruk-
torami po nieco męczącej podróży mogli znaleźć się wraz z 
ponad 20 reprezentantami z całej Europy wśród uczestników 
European Majorette – Sport Championship BRNO 2015.

Droga i emocje wyczerpały wszystkich, a świadomość 
czekających wyzwań sprawiły, że nie trzeba było nikogo go-
nić do łóżka. Pierwszy dzień konkursu toczył się w pośpiesz-
nym rytmie: wspaniałość hali wypełnionej różnobarwnym, 
wielojęzycznym tłumem, uroczyste otwarcie i – co ważniej-

sze – pierwsze występy, a wśród nich naszej juniorki Pauliny, 
wszystko dostarczało emocji i wspaniałych wrażeń. Hasłem, 
patronującym mistrzostwom było: ELEGANCY, ENERGY, 
PERFECTION (Elegancja/Piękno, Energia, Doskonałość). 
Ta maksyma zobowiązywała! Nasze seniorki – Angelika i 
Dominika, duety i mini formacje prezentujące się na sce-
nie, tak jak i występująca już pierwszego dnia Paula, mimo 
ogromnego stresu zaprezentowały się doskonale! Bardzo 
dobrze wypadł także nasz występ defiladowy i sceniczny. 
Naprawdę, występując w gronie najlepszych, nie mieliśmy 
się czego wstydzić. Dbałość o szczegóły, treningi i ogromne 
skupienie zaowocowały 10 miejscem. W Europie! To bardzo 
dobry wynik! (Należy przy tym zaznaczyć, że do naszego ze-
społu przyjmowani są wszyscy chętni i ani przy przyjęciu, 
ani też przy przygotowaniu występów nie prowadzi się ja-
kiejkolwiek selekcji.)

Dopiero po zakończeniu prezentacji konkursowych po-
zwoliliśmy sobie na zwiedzanie gościnnego Brna. Droga po-
wrotna minęła o wiele szybciej niż dojazd. Emocje, radość, 
wspomnienia – to wszystko przyjechało z nami z Czech do 
Tarnowa Opolskiego i zostanie dodając energii i motywacji 
do dalszej pracy.

Pragniemy gorąco podziękować tym, dzięki którym for-
macja „Element” mogła wyjechać do Brna. Zapewniamy, że 
staraliśmy się ze wszystkich sił godnie reprezentować naszą 
gminę, zdobyć doświadczenie i uczyć się od najlepszych w 
Europie. To była wspaniała taneczna przygoda, a my mogli-
śmy ja przeżyć dzięki zrozumieniu i pomocy:

Wójta Gminy – Krzysztofa Mutza, Wicewójt Magdaleny 
Chudowskiej, Rudolfa Malika, Henryka Małyski, Patrycji 
Bartylli, Radnych: Zygmunta Pietruszki, Rudolfa Urbana, 
Szymona Dygi, Bożeny Piechówki, Waldemara Wilka, An-
drzeja Klamy, Rajmunda Kalli, Waldemara Schreiber, Ewy 
Szymik, Dawida Dygi.

Formacja Element

Treningi Karate rozpoczęte 
z wielką pompą
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Sezon treningowy w ASW oficjalnie uważamy za rozpo-
częty. Za nami pierwsze dwa Treningi Karate, które zgro-
madziły rekordowe ilości uczestników. Warto nadmienić, że 
oprócz osób, które trenują z nami już od dawna, na salę przy-
szło ponad 30 nowych adeptów – a to dopiero początek. Cią-
gle zgłaszają się kolejni, którzy chcą rozpocząć trenowanie. 
Extra! Tak trzymajcie. Ostatnie dwa treningi były dość spo-
kojne, na pierwszych grupach ćwiczyliśmy przede wszystkim 
wysokie kopnięcie mae-keage, oraz hiza-geri. Uczyliśmy się 
także podstawowych uderzeń, oraz bloku jodan-uke. Grupa 
starsza walczyła.

Akademia Sztuk Walki
Tarnów Op. – Zdzieszowice

Historia, której jesteśmy główny-
mi bohaterami...

W tegorocznym letnim obozie sportowo–rekreacyjny 
Karate, wzięło udział aż 61 uczestników z 4 województw. 
Bezpośrednim Organizatorem, po raz kolejny był sensei Pa-
weł Papoń Na uczestników obozu czekała nie lada atrakcja. 
Mianowicie oprócz bogatego programu każdy miał możli-
wość uczyć się Windsurfingu z profesjonalnymi instruktora-
mi. Chcielibyśmy w przyszłym roku wzbogacić nasz wypo-
czynek o Surfing, ponadto już teraz szykujemy jeszcze jedną, 
naładowaną adrenaliną – atrakcję... Większość tegorocznych 
treningów przeprowadził Kierownik Wypoczynku- sensei 
Grzegorz Wachowski z Raciborza. Jego treningi wyglądały 
nieco inaczej, niż te prowadzone w ASW, tym samym były 
one bardziej wartościowe i przydatne dla naszych adeptów. 
Szkolenie uzupełniali Iwona Kielian, Paweł Papoń i Łukasz 
Buhl. Każdego dnia obozu sprawdzano czystość w pokojach 
– tutaj gratulacje należą się Martynie Szczuka i Hani Fert, 
które zdecydowanie wygrały w porządkach. Były poranne 
rozruchy i bardzo ściśle przestrzegane godziny wszystkich 
zbiórek (spóźnialscy otrzymywali specjalne nagrody siłowe), 
spontaniczna wycieczka autokarem do Kołobrzegu i całod-
niowy wyjazd do Szczecina, niedzielne ognisko, chrzest na 
plaży, basen, SAUNA i wiele, wiele więcej. Kadra pedago-
giczno – instruktorska uznała, że „najgrzeczniejszą uczest-
niczką” obozu była Oliwia Haręża. Natomiast Sławek Jaku-
bus został „najsympatyczniejszym uczestnikiem”. Każdego 
dnia rozdawaliśmy moc gadżetów od naszych wspaniałych 
Sponsorów. Na duże uznanie zasługują obozowi stażyści 
(Kacper Banaś, Martyna Szczuka, Jakub Mytych i Gosia Try-
bisz), którzy bardzo się starali i należycie pomagali swoim 
grupom. Zorganizowaliśmy 15. Nadmorski Turniej Karate, 
The First StreetBall Tournament, Arm Wrestling Cham-
pionschip i inne ciekawe rywalizacje. Nie sposób opisać ca-
łego obozu w jednym artykule. Zachęcamy do zobaczenia 
Dzień po Dniu Relacji z Obozu, całej masy zdjęć i filmów na 
naszej stronie oraz na Facebooku. Otrzymaliśmy także kilka 

opinii od samych uczestników. Warto przeczytać, jak oce-
niają tegoroczny wypoczynek sami uczestnicy Dziękujemy 
wszystkim za pomoc w zorganizowaniu obozu!

Akademia Sztuk Walki
Tarnów Op. – Zdzieszowice

25-lecie koła DFK Raszowa
W niedzielne popołudnie, w budynku OSP, dnia 

11.10.2015 odbyła się uroczystość 25-lecia założenia koła 
DFK w Raszowej. Z tej okazji przybyli zaproszeni goście: 
Sekretarz Gminy-Czesław Bargiel, Członek Zarządu TSKN 
Krzysztof Wysdak z Małżonką, miejscowy Ksiądz, radny 
Mniejszości Raszowej oraz członkowie koła DFK. Program 
urozmaicił występ dzieci ze Szkoły Pro Liberis Silesiae oraz 
występ Zespołu Tanecznego ”Walnak”. Ogromne wzrusze-
nie wywołała wśród ludzi prezentacja multimedialna, która 
zawierała zdjęcia z okresu całej działalności koła. Członko-
wie mogli wrócić myślami do tamtych lat. Najbardziej za-
służeni członkowie otrzymali dyplomy oraz podziękowania 
przewodniczącej koła. Uroczystość zakończyło wspólne 
śpiewanie oraz rozmowy o przeszłości i przyszłości koła.

Barbara Mientus

Festiwal piosenki niemieckiej 
„Ich kann Deutsch singend“ 
w Gminie Tarnów Opolski

Tegoroczny festiwal piosenki niemieckojęzycznej dla 
uczniów i przedszkolaków z Gminy Tarnów Opolski, odbył 
się dnia 2 października br. w budynku kosorowickiej OSP. 
Organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Pro Liberis Si-
lesiae oraz DFK z Tarnowa Opolskiego.Festiwal ma już swo-
ją tradycję gdyż jest już od kilku lat realizowany na terenie 
Gminy Tarnów Opolski. Mottem przewodnim tegorocznego 
festiwalu była MIŁOŚĆ. Począwszy od przedszkolaków, po-
przez uczniów klas I-III, IV-VI oraz gimnazjum, wykonano 
piękne utwory związane z miłością. Zaśpiewano takie utwo-
ry jak np. „Oma liebt Opapa” ale także popularny „Einen 
Stern” oraz rockowe interpretacje „Weiß der Geier“Wol-
fganga Petry i wiele innych. Festiwal jest doskonałą okazją i 
motywacją do dalszej nauki i pogłębiania znajomości języka 
niemieckiego. Festiwal był także okazją do spotkania kilku 
generacji.
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Salon fryzierski
MARZANNA

Zaprasza na:
 ▶ Strzyżenie męskie od 10 zł
 ▶ Strzyżenie damskie od 20 zł
 ▶ Trwała ondulacja od 50 zł
 ▶ Farbowanie włosów od 55 zł
 ▶ Przekłuwanie uszu pistoletem + kolczyki – 30 zł

Czynne: od poniedziałku do piątku 900–1700

Sobota 900– 1300

wtorek nieczynne

Tarnów Opolski • ul. Koraszewskiego 10 (sklep Dorota)

kom. 788 872 904

W ramach spotkania wystąpił pod dyrekcją ks. Gerda 
Kosera chór DFK z Tarnowa Opolskiego, który wykonał 
przepiękne utwory. W projekcie udział wzięło ponad 60 
dzieci z terenu Gminy Tarnów Opolski. Dzieci występo-
wały w poszczególnych kategoriach wiekowych. Śpiewano 
niemiecki pop, rock, piosenki dla najmłodszych. Dzieci wy-
stępowały w ciekawych strojach, najczęściej nawiązujących 
do wykonawców piosenek. W tym roku nie przyznawano 
miejsc, lecz wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni za swoje 
występy np. w kategorii performance albo śpiew i otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody. Festiwal był okazją 
do radosnego spotkania w gronie osób posługujących się ję-
zykiem niemieckim.

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae

Podziękowanie
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz 

wychowankowie Przedszkola Publicznego w Kosorowicach 
składają serdeczne i gorące podziękowania wszystkim dar-
czyńcom i sponsorom za wsparcie finansowe w doposażeniu 
placu zabaw. Dzięki tej pomocy nasze przedszkolaki mogą 
aktywnie i przyjemnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

 � Wójt Gminy Tarnów Opolski – Krzysztof Mutz
 � Adam Langer – Alanger Designe
 � Antoni Zyła – Z.U.R.B. „Mal-Kan”
 � Mariusz I Paweł Sparwasser – Spar-Tech S.C
 � Piotr Muc i Klaudia Mutz – Mutz „Dom pod klucz”
 � Joanna i Krystian Matchea
 � Edyta i Jerzy Schneider
 � Szymon Dyga
 � Marcin Muc – Firma Budowlana „Moldom”
 � Anna i Stanisław Cebula „Sac”
 � Rudolf Malik
 � Sandra i Piotr Kowol
 � Rafał Reinert
 � Anna i Rajmund Sekula
 � Norbert Sekula
 � Beata I Tomasz Zyla
 � Adam Szymik

Dziękujemy!


