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Nie zwalniamy tempa
Informacje z pierwszej ręki 
o wydarzeniach w GOK’u.

Spokoju na święta
Przedświąteczny wywiad z wójtem 

Gminy Tarnów Opolski

Zwyczaje bożonarodzeniowe
Tradycje i obyczaje związane 
z nadchodzącymi świętami.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Tarnów Opolski,
minął kolejny rok i zbliżają się długo oczekiwane, magiczne Święta Bożego Narodzenia.  

Nadchodzi wyjątkowy dzień w roku, w którym gasną spory, milkną kłótnie, a otwierają się ludzkie serca. Pięknie 
ustrojona choinka, wesołe dźwięki kolęd, radość, ciepło, życzliwość  

i nadzieja niech oznajmiają, że nadszedł czas odpoczynku i świętowania.
Niech magia Bożego Narodzenia sprawi, że radość i miłość zawita do każdego domu  

a nadzieja, spokój i szczęście zagoszczą w sercu każdego z Nas.  
Życzymy Państwu najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego 2016 Roku

Krzysztof Mutz
Wójt Gminy

Rudolf Urban
Przewodniczący Rady Gminy

„Dając świadectwo naszej miłości,  
sami wzbogacajmy się o tę miłość.  
Miłość to owoc każdej pory roku,  
więc zawsze jest w zasięgu ręki.”

Matka Teresa z Kalkuty
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Ogłoszenie o sesji Rady Gminy
W dniu 28 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godzinie 9 w sali 
budynku straży pożarnej w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 
9 odbędzie się sesja Rady Gminy Tarnów Opolski.

RG

UWAGA!!
Mieszkańcom Gminy Tarnów Opolski przypominamy, że 
w okresie od listopada do kwietnia popiół paleniskowy oraz 
żużel należy umieszczać w pojemniku z brązową klapą. Na-
tomiast odpady zielone i biodegradowalne należy wrzucać 
do pojemnika czarnego.
ZP

Uwaga Rolnicy!!!
Przypominamy, że rozpoczął się nabór wniosków o przy-
znanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wspar-
cie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Wnioski można składać od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 
2016 r. w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego, wła-
ściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 
wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje nt. warunków i trybu przyzna-
wania (w tym formularze wniosków), wypłaty oraz zwro-
tu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wspar-
cie na przystępowanie do systemów jakości” dostęp-
ne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego 
http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wsparcie-na-
-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach 
Oddziałów Terenowych Agencji.

OT ARR w Opolu, ul. Horoszkiewicza 6; 
45-301 Opole, tel 77 441 70 00

Zapraszamy do współpracy

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia  
życzymy głębokiej radości i rodzinnego ciepła,  

niech Miłość swą iskrą rozpali Wasze serca, a białe myśli 
lekkie jak puch przyniosą spokój i ukojenie, niech cisza 
Wigilijnej Nocy pozwoli dostrzec złotą łunę szczęścia,  

a blask świec pomoże poczuć rozgrzewającą siłę dobroci.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Tarnowie Opolskim

Utraciłeś dokumenty? 
Zastrzeż je w banku!

Natychmiast zastrzec je w SYSTEMIE DOKUMENTY ZA-
STRZEŻONE, powiadomić Policję (jeżeli utrata nastąpiła 
w  wyniku kradzieży), w gminie lub placówce konsularnej 
wyrobić nowy dokument.
Pamiętaj! System zastrzegania kart jest to narzędzie, które 
pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych 
lub zagubionych kart płatniczych.
Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: 
(+48) 828 828 828 by zastrzec swoją kartę.

21 listopada obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego i z tej okazji składamy 
najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania Pracownikom Socjalnym 

z naszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim za codzienny trud na rzecz osób potrzebujących.

Życzymy Wam dużo radości i satysfakcji z niesienia pomocy innym oraz wytrwałości  
w pokonywaniu codziennych trudności.

Pamiętajcie, że „To co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”
– pisał Lewis Carroll i ten cytat niech dodaje Wam siły w codziennej pracy na rzecz drugiego człowieka.

Redakcja
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Spokoju na święta
Mimo natłoku niepokojących informacji – o rozra-

stających się kosztem ościennych gmin granicach 
Opola czy niepewnym losie inwestycji aglomeracyjnych 
– chciałbym zapewnić mieszkańców, że trzymam wraz 
z radnymi rękę na pulsie w obronie interesów gminy.

Red.: Panie Wójcie, ostatnio tematem numer jeden we 
wszystkich dostępnych regionalnych mediach jest plan po-
większenia Opola kosztem ościennych gmin. Czy widzi Pan 
w tych planach zagrożenie dla Tarnowa Opolskiego?

Krzysztof Mutz: Problem nie dotyka nas bezpośred-
nio na razie – co podkreślam. Nie podoba mi się styl, 
w jakim włodarze gmin dotkniętych ewentualną aneksją, 
zostali poinformowani o  planach władz Opola. Dowie-
dzieli się o tym z mediów, podczas gdy niejednokrotnie 
była okazja temat poruszyć, chociażby na spotkaniach 
w ramach Aglomeracji Opolskiej. Jako gospodarz Gminy 
Tarnów Opolski solidaryzuję się z moimi kolegami z Do-
brzenia, Komprachcic, Prószkowa, Turawy czy Dąbrowy. 
Te gminy, inwestując w  rozwój, pozaciągały zobowią-
zania finansowe. Jeśli z  dnia na dzień stracą dochody, 
którymi pokrywały zadłużenia, grozi im bankructwo. 
To Aglomeracja Opolska miała być gwarantem wspól-
nego rozwoju – Opola i  sąsiednich gmin. Planowaliśmy 
realizację wspólnych projektów, w których mieliśmy być 
partnerami, a które ostatecznie dawałyby siłę całemu ob-
szarowi – bez zmieniania granic administracyjnych. Nie 
wyobrażam sobie sytuacji, w  której miałyby być zagro-
żone nasze tereny inwestycyjne, gdzie z całym wysiłkiem 
i zaangażowaniem pozyskujemy inwestorów aby zapew-
nić mieszkańcom nowe miejsca pracy a gminie wpływy 
z podatków.

Red.: Czy w  związku z  napiętą atmosferą w  Aglomeracji 
Opolskiej istnieje ryzyko, iż realizacja wspólnych projek-
tów inwestycyjnych będzie zagrożona?

K. M.: Jako członek Komisji Rewizyjnej Aglomeracji 
Opolskiej uważam, że musimy znaleźć drogę porozumie-
nia, żeby skutecznie pozyskać środki, które są niezbędne 
do realizacji planowanych wcześniej inwestycji. Dotyczy 
to w równym stopniu wszystkich 21 gmin wchodzących 
w  skład Aglomeracji, dlatego musimy wypracować po-
rozumienie mimo panujących animozji związanych 
z  planami przesunięć granic. Gmina Tarnów Opolski, 
oprócz tzw. miękkich projektów dedykowanych szkołom 
i  przedszkolom, zamierza aplikować w  przyszłym roku 
do dwóch konkursów w ramach projektów partnerskich. 
Będzie to projekt na termomodernizację budynku szkoły 
podstawowej w Tarnowie Opolskim oraz projekt budowy 
ścieżki rowerowej między Kosorowicami a Opolem. Są to 
bardzo ważne zadania – budynek szkoły jest priorytetem 
a ścieżka rowerowa, która pozwoli bezpiecznie dojechać 
do pętli autobusowej na obrzeżach Grotowic w zasadzie 
z  samego Tarnowa, będzie przydatna przede wszyst-
kim dla tych osób, które dojeżdżają rowerem do Przy-
wór i  tam przesiadają się na autobus miejski w  drodze 
do pracy czy szkoły. Mamy takich mieszkańców wielu – 
zwłaszcza z Miedzianej i Przywór i to dla ich bezpieczeń-
stwa ma powstać ścieżka. Oczywiście, poza projektami 
aglomeracyjnymi, będziemy też – w miarę możliwości – 
realizować inne inwestycje na terenie gminy.

Red.: Panie Wójcie, ostatnio w mediach pojawił się temat 
weryfikacji deklaracji podatkowych dotyczących podatku 
od nieruchomości na terenie naszej gminy. W  czym jest 
problem?

K. M.: Już wyjaśniam – otóż pracownicy urzędu mają 
w zakresie swoich obowiązków kontrolowanie prawidło-
wości składanych przez mieszkańców deklaracji podat-
kowych i  np. Regionalna Izba Obrachunkowa sprawdza 
co jakiś czas, czy gmina z tego obowiązku się wywiązuje. 
Na podstawie jednej z takich kontroli, gdzie wybranych 
losowo zostało kilkadziesiąt gospodarstw domowych 
i  przedsiębiorstw, okazało się, iż około 40 procent de-
klaracji zawierało zaniżone dane, czasami nawet dosyć 
znacznie. Jest to postepowanie po prostu nieuczciwe wo-
bec tych mieszkańców, którzy skrupulatnie wypełniają 
formularze podatkowe i na ich podstawie odprowadzają 
podatek od nieruchomości. Chciałbym więc zaapelować 
do tych mieszkańców, którzy mają braki w deklaracjach 
o ich uzupełnienie. W nowym roku zaplanowane są dal-
sze kontrole i chciałbym, żeby mieszkańcy nie musieli po-
nosić ich konsekwencji, jeśli wykażą nieprawidłowości.

Red.: Nadchodzi czas Świąt Bożego Narodzenia – czego 
chciałby Pan życzyć mieszkańcom swojej gminy?

K. M.: Na ten wyjątkowy, ciepły i  rodzinny czas, 
chciałbym życzyć wszystkim naszym mieszkańcom i go-
ściom, którzy spędzą z nami święta – przede wszystkim 
spokoju. Niech te święta odsuną od nas troski, niepokój, 
złe myśli, dając w zamian poczucie bezpieczeństwa i ra-
dość z  bycia razem tu, w  tym wyjątkowym miejscu, za 
jakie niezmiennie uważam naszą gminę.
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Opolska Karta Rodziny i Seniora 
– przedłużenie ważności karty

1) Termin ważności Karty upływa wraz z  końcem roku 
kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie, 
z  wyjątkiem Karty dla Seniorów, które wydawane są 
bezterminowo.

2) Ważność Karty można przedłużyć nie wcześniej niż na 
60 dni przed upływem terminu ważności Karty.

3) Hologramy na kolejne lata można otrzymać w  Urzę-
dzie Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 oraz 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

4) Wnioskodawca lub inna osoba pełnoletnia wymieniona 
we wniosku (widniejąca na Karcie), wypełnia Oświad-
czenie dot. przedłużenia Opolskiej Karty Rodziny i Se-
niora, jeżeli spełnione są kryteria (na dzień składania 
oświadczenia), o których mowa w „Regulaminie wyda-
wania i użytkowania OKRIS”.

5) Przedłużenie ważności Opolskiej Karty Rodziny i  Se-
niora następuje poprzez naklejenie hologramów na 
wszystkich egzemplarzach karty.

6) Jeżeli rodzina nie spełnia kryteriów „Regulaminu wyda-
wania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Senio-
ra” (np. dziecko ukończyło 18 lat i  nie kontynuuje na-
uki, ktoś odszedł z rodziny lub przybył), Wnioskodawca 
składa ponownie wniosek z dopiskiem „AKTUALIZA-
CJA” lub przesyła informację dot. zmian drogą pocztową 
lub elektroniczną na adres rodzina@opolskie.pl

UMWO

Zanim zgłosisz, że w twojej  
okolicy błąka się „bezdomny pies” 

pamiętaj,
że wszystkie psy w większości przypadków mają swoich 
właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy” to głównie 
zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela. 
W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, 
należy ten fakt zgłosić na policję, która ma prawo nałożyć 
mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

W wyjątkowych sytuacjach (tylko w razie potwierdzo-
nej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagroże-
nia zdrowia mieszkańców – gdy pies jest agresywny i ata-
kuje mieszkańców) Gmina podejmie interwencję wyłapania 
zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska.

Przede wszystkim należy pamiętać, że wyłapane zwie-
rzę mimo, iż posiada swojego właściciela trafia do schro-
niska. Miejmy świadomość, że schronisko dla bezbron-
nych zwierząt to chyba najsmutniejsze zwierciadło ludzkiej 
bezduszności. 

Często zdarzają się przypadki, w których kilka godzin po 
wyłapaniu zwierzęcia odnajduje się jego właściciel z oskar-
żeniami o bezprawne odebranie mu zwierzęcia. Ponadto, 
właściciel wyłapanego zwierzęcia zmuszony jest do ponie-
sienia niemałych kosztów związanych z odzyskaniem swo-
jego pupila. Bywają przypadki, że z tego powodu właściciel 
postanawia świadomie pozostawić psa w schronisku dlatego 
jeszcze raz apelujemy: 

Zanim zgłosisz nam problem upewnij się,  
że nasza interwencja jest niezbędna!

ZP

Informacja dotycząca 
unieszkodliwiania wyrobów  

zawierających azbest na terenie 
Gminy Tarnów Opolski w 2015r.

Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje iż uzyska-
no dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu, w ramach zadania pn.: 
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z te-
renu Gminy Tarnów Opolski- VI nabór”.
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła:

 � 50% ze środków udostępnionych przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie tj. 7 794,25 zł

 � 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  
tj. 5 455,97 zł

 � 15% udziału środków własnych beneficjenta,  
tj. 2 338,28 zł

Dofinansowaniem objętych zostało 22 beneficjentów 
z  terenu Gminy Tarnów Opolski w zakresie demontażu, 
zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów 
zawierających azbest, dzięki temu usuniętych zostało 
21,17 Mg płyt azbestowo- cementowych.

Komunikaty urzędowe
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PSP w Nakle 
Jubileuszowy rok pełen sukcesów

180 lat szkoły w Nakle

W  nakielskiej szkole ruszyły pełną parą przygotowania 
do niezwykłej uroczystości, która odbędzie się 21 maja 2016 
roku – obchodów 180-lecia istnienia szkoły w Nakle. Skąd 
akurat taka rocznica? Na podstawie uzyskanych dokumen-
tów ustalono, iż pierwsza placówka edukacyjna w naszej wsi 
powstała prawdopodobnie w  latach 60.-70. XVIII wieku. 
Niestety, w roku 1822 uległa zniszczeniu, a odbudowano ją 
w 1836. Pierwotny kształt budynku, większość murów, roz-
kład pomieszczeń przetrwały do dzisiaj mimo wojennych 
tragedii i niezwykle burzliwych losów tych ziem. Przez lata 
zdobywały tutaj wiedzę kolejne pokolenia dzieci, przeplata-
ły się tradycje i  kultura: polska, niemiecka i  śląska. Szkoła 
to nie tylko nauka. To miejsce spotkań, uroczystości, lokal-
nych wydarzeń. Przez dziesiątki lat zgromadziło się wiele 
pamiątek, zdjęć, a  przede wszystkim wspomnień. Chcemy, 
aby wszyscy chętni po raz kolejny przekroczyli próg szko-
ły, spotkali swoich kolegów i koleżanki z klasy, nauczycieli, 
zobaczyli, jak wiele przez ten czas się zmieniło, a  także, ile 
pozostało bez zmian. Zapraszamy serdecznie 21 maja 2016 
roku! Szczegółowe informacje związane z programem uro-
czystości będą umieszczone w późniejszym terminie.

Zapraszamy naszych absolwentów do współtworzenia 
jubileuszu!
Kontakt oraz informacje bieżące na stronach:
http://www.pspnaklo.szkolna.net/
https://www.facebook.com/180latszkolywNakle/

PSP Nakło

Ten wyjątkowy rok szkolny – rok 
jubileuszowy rozpoczęli nasi 

uczniowie sukcesami zarówno 
sportowymi jak i artystycznymi

Drużyna chłopców PSP w Nakle wygrała Gminny Tur-
niej w  Halowej Piłce Nożnej, tym samym awansując do 
półfinału powiatu, gdzie również zajęła pierwsze miejsce. 
W  Finale Powiatu, nasi chłopcy zajęli wysokie 4 miejsce. 
Gratulujemy!!! Nasi uczniowie nie tylko dobrze kopią piłkę, 

ale też doskonale rzucają. Pokazali to w Gminnym Turnieju 
Mini Piłki Ręcznej gdzie zwyciężyli i awansowali do Finału 
Powiatu.

Możemy pochwalić się również III miejscem na IV Wo-
jewódzkich Niemieckojęzycznych Konfrontacjach Teatral-
nych. Szkolna grupa teatralna Sternen-
brücke stanęła już po raz czwarty na 
podium w tarnowskim GOKu. Ucznio-
wie przedstawili humorystyczną podróż 
w świat śląskich wierzeń i zafundowali 
widzom niecodzienne spotkanie z  po-
staciami regionalnego folkloru. Młodzi 
aktorzy udowodnili, że potrafią roz-
śmieszyć do łez, ale również przestra-
szyć swoją publiczność.

Uczniowie naszej szkoły brali rów-
nież udział w  III Wojewódzkim Kon-
kursie Plastycznym „Las wokół nas”, 
organizowanym przez Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w  Klucz-
borku. Uczeń Piotr Lis zajął III miej-
sce, natomiast Marcin Salzburg zdobył 
wyróżnienie.

Wszystkim naszym uczniom gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów, 
w  tym wyjątkowym – jubileuszowym 
roku szkolnym.

PSP Nakło

Bijemy rekord
Podobnie jak w  ubiegłych latach, 

również i w tym roku, Publiczna Szko-
ła Podstawowa w  Nakle przystąpiła do 
ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w  biciu re-
kordu w  jednoczesnym wykonywaniu 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
przez jak największą ilość osób. Przez 
30 minut wszyscy uczniowie wraz z na-
uczycielami oraz zaproszonymi gośćmi 
ćwiczyli umiejętność udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Dziękuje-
my wszystkim, którzy odpowiedzieli na 
nasze zaproszenie i wraz z nami uczyli 
się, jak ratować życie

PSP Nakło
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Brat naszego Boga

W  Publicznym Gimnazjum w  Przyworach wystawiono 
dramat Karola Wojtyły pt. „Brat naszego Boga”. Sztukę przy-
gotowała grupa uczniów z koła teatralnego pod kierunkiem 

nauczycielki Małgorzaty Rowińskiej. 
Rolę tytułową zagrał uczeń III klasy 
gimnazjum Patryk Kuczerek. Oprócz 
uczniów wystąpili również nauczy-
ciele: Paweł Pieczonka oraz Wojciech 
Pytel, który namalował specjalnie na 
ten spektakl obraz pt. „Ecce Homo”.

Tematyka przedstawienia dotyczy 
przemiany duchowej artysty malarza 
Adama Chmielowskiego w Brata Al-
berta, Ojca krakowskich nędzarzy, 
a obraz „Ecce Homo” stał się malar-
skim zapisem jego wewnętrznej prze-
miany. Przedstawienie przeplatane 
było pieśniami w wykonaniu chórku 
pod kierunkiem nauczycielki Gra-
żyny Seniszyn, a  także koncertem 
skrzypcowym uczennicy Aleksandry 
Kaluży.

PG Przywory

Uczta na Olimpie
Uczniowie klasy V z PSP z Oddz. Przedszkolnym w Ką-

tach Opolskich wzięli udział w wyjątkowej lekcji języka pol-
skiego. Podsumowanie zajęć z mitologii greckiej zamieniło 
się w ucztę bogów. Każdy uczeń przygotował strój, atrybut 
i historię wybranej postaci. Na krótko sala nr 9 zamieniła się 
w grecki Olimp. Wśród znamienitych gości biesiady znaleźli 
się wszyscy najważniejsi bogowie olimpijscy. Każdy z nich, 
popijając nektar i  ambrozję, opowiedział jakąś ciekawą hi-
storię ze swojego życia, więc wspólnie spędzony czas minął 
bardzo szybko. Do zobaczenia na kolejnej uczcie.

Marzena Naumowicz

„Dzień warzyw i owoców”
W Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich zorganizowano 
„Dzień Warzyw i Owoców”. Celem imprezy było propago-
wanie zdrowego odżywiania się, zachęcanie do codziennego 
spożywania owoców i warzyw. Był to bardzo ciekawy, udany 
i zdrowo spędzony dzień. Rozpoczął się on wykładem, któ-
ry przypomniał o  zasadch zdrowego odżywiania. Następ-
nie uczniowie zaprezentowali się w samodzielnie przygoto-
wanych strojach, przedstawiających różnorodne warzywa 

i owoce. Każda z klas prezentowała wcześniej wybrany pol-
ski owoc lub warzywo. Przedstawione pomysły były niezwy-
kle oryginalne i ciekawe. W sali zrobiło się kolorowo i rado-
śnie, gdyż dzieci były ubrane w odpowiednim kolorze, który 
nawiązywał do owoców i warzyw. Na zakończenie odbyła się 
degustacja przygotowanych warzyw. Dzień Warzyw i Owo-
ców to nie tylko dobry pomysł na dobrą zabawę, ale także 
okazja do wyrobienia nawyków zdrowego odżywiania. Mam 
nadzieję, że uczniowie naszej szkoły będą umieli w przyszło-
ści zadbać o właściwą dietę i zrezygnować z niezdrowej żyw-
ności, a tego typu spotkania przyczynią się do wzbogacenia 
codziennych posiłków w rodzime kolorowe owoce i warzy-
wa. To one tak naprawdę decydują o naszej kondycji, wzmac-
niają odporność i  skutecznie bronią nas przed bakteriami 
i wirusami.

W imieniu Uczniów serdeczne podziękowania za okaza-
ną pomoc dla wszystkich zaangażowanych w  imprezę: na-
uczycieli, pracowników obsługi, rodziców składa:

Organizator: Joanna Martynowicz

Przedszkolaki z Tarnowa Opol-
skiego dokarmiają zwierzęta leśne

W  dniu 8 grudnia br. dwie najstarsze grupy z  tarnow-
skiego przedszkola pojechały na wycieczkę do leśniczówki 
w  Miedzianej i  dzięki uprzejmości leśniczego Pana Piotra 
August poznały sposoby przystosowania się zwierząt leśnych 
do zimy a także trud pracy leśniczego.

Same także brały udział w  dokarmianiu zwierząt dzię-
ki zorganizowanej w  przedszkolu zbiórce pokarmu. Udało 
się zebrać duże ilości kasztanów, żołędzi, orzechów i kuku-
rydzy. Akcja zbierania pokarmu oraz wycieczka wynikały 
z realizowanej w przedszkolu innowacji programowej „Ser-
decznie dobry przedszkolak” mającej na celu uwrażliwianie 
dzieci na potrzeby innych.

PPZOI
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„HOPE”  
w Przedszkolu Publicznym z Oddziałami 

Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim

Wolontariusze „HOPE” z  opolskich zakładów NUTRI-
CIA pod przewodnictwem lidera Pana Pawła Świącik i przy 
współpracy z  nauczycielami z  tarnowskiego przedszkola: 
Panią Agnieszką Zajda i Jolantą Bogacką zorganizowali dla 
przedszkolaków pełen emocji dzień.

W dniu 11 grudnia w Sali OSP w Kosorowicach pojawił się 
Mikołaj, który podarował wychowankom p-la pomoce edu-
kacyjne. Warunkiem ich otrzymania było wykonanie powie-
rzonego zadania. Przez cały tydzień dzieci wykonywały róż-
nego rodzaju ozdoby świąteczne. Mikołaj pozytywnie ocenił 
wykonanie zadań, wręczył prezenty, a następnie zaprosił do 
wspólnej zabawy. Całości dopełnił słodki poczęstunek.

PPZOI

Zwyczaje 
bożonarodzeniowe

Tradycja rodzinnej oraz uroczystej wieczerzy jest dzisiaj 
bardzo mocno zakorzeniona w polskich domach. Wieczerzę 
poprzedza przygotowanie choinki. Pod białym obrusem kła-
dzie się kilka źdźbeł siana (symbolika szopki betlejemskiej). 
Do stołu zasiada się po ukazaniu pierwszej gwiazdy na nie-
bie. Rodzina dzieli się białym opłatkiem, składa życzenia 
oraz wybacza wzajemne urazy. Przyjęło się pozostawienie 
wolnego nakrycia przy stole dla niespodziewanego gościa lub 
też symbolicznie dla Chrystusa. Tradycyjnie podaje się dwa-
naście potraw (różnych w zależności od regionu). Po skoń-
czonej wieczerzy śpiewa się kolędy i obdarowuje prezentami.

Do stołu wigilijnego zasiada się po pojawieniu się pierw-
szej gwiazdy, symbolizującej gwiazdę betlejemską, o której 
mówi św. Mateusz, a którą gdy ujrzeli Mędrcy, „bardzo się 
uradowali”. Zgodnie z polską tradycją nie zasiada się do wie-
czerzy wigilijnej zanim gwiazda nie powoła wszystkich do 
połamania się opłatkiem.

Pod obrus na stół, przy którym spożywana jest wieczerza 
wkłada się sianko, które ma przypominać o ubóstwie groty 
betlejemskiej i Maryi, która złożyła narodzonego Chrystusa 
na sianie w żłobie. Na stole zaś stawiane jest tradycyjnie 12 
potraw. Rodzaje potraw uzależnione są od danego regionu 
i tradycji przekazywanych od pokoleń. Tradycją jest również 
pozostawienie wolnego miejsca przy stole wigilijnym, które 
jest przeznaczone dla nieznajomego gościa i wyraża pamięć 
o  naszych bliskich, którzy nie mogą spędzić świąt razem 
z nami, a także o wszystkich zmarłych z rodziny.

Zwyczajem w polskim domu jest czytanie przed wiecze-
rzą fragmentu Pisma Świętego Ewangelii wg św. Łukasza, 
który przypomina nam o  tym, że Bóg mocno nas kocha, 

i z tej miłości zsyła nam swego jedynego Syna by odkupił na-
sze grzechy i daje nam możliwość życia wiecznego.

Przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej dzielimy się 
opłatkiem, który oznacza wzajemne pojednanie się jednych 
dla drugich uczy, że ostatni nawet kawałek chleba należy 
podzielić się z bliskimi, zbliża oddalonych, łączy umarłych 
z  żywymi. W  kulturze polskiej ten rozpowszechniony ob-
rzęd jest otwarciem serca dla bliźniego.

W  wigilię Bożego narodzenia niemal każda polska ro-
dzina dekoruje choinkę, zwaną też drzewkiem Chrystusa. 
Choinka ma przywodzić nam na myśl drzewo życia i przy-
pominać naukę o  upadku i  odkupieniu rodzaju ludzkiego. 
Po skończonej wieczerzy wigilijnej przy choince śpiewamy 
kolędy ogłaszające światu wesołą nowinę narodzenia Jezusa 
Chrystusa.

Uroczystość Bożego Narodzenia ma wiele pięknych zwy-
czajów, o  które powinno się dbać i  przekazywać kolejnym 
pokoleniom. Zaś na te święta wszystkim mieszkańcom Gmi-
ny Tarnów Opolski życzymy aby przy świątecznym stole nie 
zabrakło światła i  ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok 
niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Redakcja

„Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina,

że Panna czysta, że Panna czysta
porodziła Syna.

Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi,

Anieli grają,
króle witają,

pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,

cuda, cuda ogłaszają.”
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Nie zwalniamy tempa
Ostatnie miesiące w Gminnym Ośrodku Kultury są rów-

nie pełne wydarzeń jak cały rok. I nie mówimy tu o zajęciach 
stałych, które – rzecz oczywista – od września odbywają się 
regularnie. Tarnowski dom kultury rozbrzmiewa gwarem 
od poniedziałku do soboty (a nierzadko także w niedzielę), 
a i na filiach sporo się dzieje.

10 października rozpoczęła się II odsłona „Angielskiego 
z kulturami świata”. Gościliśmy wolontariuszy z Filipin, Ru-
munii i Brazylii. Aby dać szansę do spotkania z egzotyczny-
mi gośćmi dzieciom spoza Tarnowa Opolskiego, Oana (Ru-
munka), Raquel (Brazylijka) i Ben (Filipińczyk) codziennie 
odwiedzali inną miejscowość gminy. Ranki poświęcone były 

spotkaniom z najmłodszymi w przedszkolach, zaś popołu-
dniami organizowano zajęcia w świetlicach. Oprócz opowie-
ści o krajach z których pochodzą młodzi ludzie, panujących 
tam zwyczajach, własnych upodobaniach gości, nauce tań-
ców i piosenek było bardzo… kulinarnie. Wypiekano nasze 
polskie ciasteczka, „międzynarodowe” mufinki oraz ulubio-

ne ciasta Oany i Racheli. Pracownicy ośrodka zadbali, aby 
nasi goście poznali co ciekawsze (i możliwe w tak krótkim 
czasie do zwiedzenia) miejsca. Dla Brazylijki i Filipińczyka 
największą atrakcją okazała się… nasza jesień – piękna i zło-
ta! Dwutygodniowy pobyt wolontariuszy szybko minął i że-
gnano się z obustronnym żalem. Po wyjeździe naszych gości 
otrzymaliśmy wiadomość, że nasza gmina stała się sławna 
w  dalekiej Brazylii – Raquel została gwiazdą miejscowych 
mediów, a o Tarnowie Opolskim i pozostałych miejscowo-
ściach usłyszano (i przeczytano) po drugiej stronie naszego 
globu. Tacy jesteśmy sławni! A co ważniejsze: kolejni wolon-
tariusze zawitają do nas podczas ferii zimowych! Rankami 
włączą się w program zajęć GOK-u, zaś popołudniami będą 
odwiedzać filie.

Listopad to – oczywiście – Marcinki! Wzorem lat ubie-
głych spotkano się w świąteczny dzień na placu przed OSP 
w Tarnowie Opolskim (nie znaczy to, że różnorodne w for-
mie obchody świętomarcińskie nie odbywają się i w innych 
miejscowościach, ale te, o których mowa, organizują Rada 
Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna i Gminny Ośrodek Kul-
tury). Jak zwyczaj każe dostojny święty pojawił się we wła-
snej osobie, konno, by poprowadzić pochód ze światłami 
na swoją cześć. Swój program przygotowały przedszkolaki, 
a sala w remizie zamieniła się w pomieszczenie warsztatowe. 
Szyto śliczne „marcinkowe” gąski, malowano wylewki gip-
sowe z tradycyjnymi atrybutami, były „podkówki” zdobione 
według upodobania i wiele jeszcze ciekawych do zrobienia 
rzeczy. Na podium zaprezentowała się orkiestra Junior Opo-
le Brass, a zespół Fire Show pokazał nowy program teatru 
światła. Ciepła pogoda sprzyjała wieczornym spacerom, to-
też publiczności podziwiającej występy i uczestników warsz-
tatów nie brakowało. Udane święto!

Ten – z powodu częstej słoty – nielubiany miesiąc niesie 
jednak ze sobą bardzo miłe chwile. W GOK-u zorganizo-
wano ciekawe spotkanie dla mam z dziećmi. Podczas, gdy 
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mamusie poznawały tajniki modnego makijażu, uczyły się 
dostosowania kosmetyków do typu swojej cery i urody, ich 
pociechy świetnie bawiły się piekąc ciasteczka (z wróżbą), 
poznając dawne andrzejkowe zwyczaje i wróżby. Tych, któ-
rzy chcieliby dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcamy 
do odwiedzenia naszej strony. Na przyszły rok – jak znalazł!

Idea „Latających Instruktorów GOK-u” jest nieobca tym, 
którzy śledzą nasze poczynania. I tej jesieni w kolejnych 
wsiach odbywały się „Warsztaty Świąteczne z Ceramiki” 
oraz warsztaty kulinarno–edukacyjne „Wigilia w dawnej 
wsi”. Ich plonem są przepiękne ceramiczne (i własnoręcznie 
wykonane) ozdoby na choinkę – te zostaną na długo z ich 
twórcami. Efekty zaś drugich warsztatów powędrowały do… 
brzuszków. A że były udane i smaczne – nie zostało z nich 
ani okruszka!

„Słodkie popołudnia” w świetlicach, to nie jedyne pro-
pozycje na długie jesienno–zimowe wieczory. W Miedzianej 
postanowiono przypomnieć dawny zwyczaj darcia (skuba-
nia) pierza. Tradycyjne „Pierzoki” (zwane też gdzieniegdzie 
„S (z) kubaczkami”) okazały się bardzo udane, choć na po-
czątku trzeba było udać się po instrukcje do najstarszych 
mieszkanek wsi. Gdy już przysposobiono dwa worki pierza, 
odbył się tradycyjny „Fejder bal”, na który panie własnym 
sumptem przygotowały solidny posiłek, jaki należy się po 
dobrze wykonanej pracy.

W Sali widowiskowej GOK-u powtórzono spektakl 
w wykonaniu adeptów sztuki aktorskiej uczęszczających na 
zajęcia teatralne „Komedia damsko – męska”. To przezabaw-
ne przedstawienie na podstawie tekstów Stefanii Grodzień-
skiej (adaptacja i reżyseria Tomasz Stochniał) zachwyciło 
i rozbawiło widzów.

Po Marcinkach i Andrzejkach w listopadzie, w grudniu 
czas na Mikołajki! Na zorganizowanym pod strażą kierma-
szu także nas nie zabrakło. A w sali widowiskowej odbył 
się koncert. Na scenie pojawili się: Paragraf 64, Katarzyna 
„Siwa” Gdańska, Keczap (BRudNopeAce MIXTAPE), Klau-

dia Budner. Koncert był częścią projektu „Motocykliści 
Dzieciom”, podczas którego odwiedzane są domy dziecka. 
Także Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim odwiedzili „ci 
wspaniali chłopcy na swych ryczących maszynach”, pojawili 
się także na kiermaszu. Na dowód – zdjęcia.

Rok 2015 zwolna dobiega końca, ale niebawem zacznie 
2016. Na styczeń mamy już „pełen kalendarz”. 6 – w Święto 
Trzech Króli – Gminny Koncert Kolęd w Kosorowicach,

 � 10 – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 � 16 – Bal karnawałowy (dochód przeznaczony jest na 
zdolną młodzież z naszej gminy),

 � 23 – Babski Comber. Serdecznie zapraszamy!
Na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 

życzymy wszystkim zdrowia, miłości i pokoju. Dziękujemy 
wszystkim, którzy są z nami, wspomagają nas, współtworzą 
i współuczestniczą. Pragniemy pracować z Wami i dla Was. 
I będziemy się starać robić to jak najlepiej. Wesołych Świąt i 
szczęśliwego Nowego Roku!

Dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury, pracownicy, współ-
pracownicy, podopieczni i ich Rodzice

Kiermasz Bożonarodzeniowy 
w Tarnowie Opolskim

6 grudnia odbył się tradycyjny już Kiermasz Bożona-
rodzeniowy, organizowany wspólnie przez Radę Sołecką, 
Ochotniczą Straż Pożarną i Gminny Ośrodek Kultury w Tar-
nowie Op. Podczas imprezy swoje wyroby zaprezentowało 
przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, Klub Seniora 
oraz lokalni wytwórcy miodu i rękodzieła. Można było na-
być przepiękne i wprowadzające w domu magiczny nastrój 
ozdoby świąteczne, pyszne wypieki, a także posmakować go-
rących posiłków i napojów. W powietrzu unosił się zapach 
pierników, cynamonu, grzanego wina i pachnących lasem 
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choinek. Przygotowano liczne atrakcje – zajęcia artystyczne 
w mikołajowym warsztacie, na scenie pełnej brokatowych 
gwiazdek występy dzieci z przedszkola i szkoły podstawo-
wej, ponadto zagrała nam tarnowska orkiestra dęta, wystąpił 
duet Sara Muc i Piotr Sziroky, a także solista Łukasz Śwituła. 
Bożonarodzeniowe melodie wprawiały wszystkich w dobre 
nastroje, a blask kolorowych światełek wprowadzał świątecz-
ny klimat. Tradycyjnie już odwiedził nas Mikołaj ze słodki-

mi prezentami dla dzieci, które z kolei miały okazję zapre-
zentowania mu piosenek i wierszyków. Słodkości przyniosły 
naszym tarnowskim pociechom wiele radości. Dodatkową 
atrakcją stał się orszak Mikołajów na motorach, który wje-
chał pod scenę z właściwym sobie rykiem silników. Podczas 
Kiermaszu również rozstrzygnięto facebookowy konkurs 
OSP w sprawie nadania imienia wykonanemu z drewna re-
niferowi, który odtąd będzie nazywał się Florek. Tarnowski 
Kiermasz Bożonarodzeniowy pomaga poczuć mieszkańcom 
świąteczną atmosferę już na początku grudnia i jest wspania-
łą okazją do integracji i świetnej zabawy.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję wszystkim 
zaangażowanym oraz uczestnikom za wspólnie spędzony 
czas i zabawę, życząc Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 
Roku.

Sołtys Wsi Tarnów Opolski
Paweł Kampa

Podziękowania
Sołtys i  Rada Solecka wsi Tarnów Opolski składa ser-

deczne podziękowania wszystkim tym, którzy dbali o kosze 
i klomby kwiatowe ustawione w naszej miejscowości:

 � Gizela Knosala
 � Barbara Labisz
 � Sylwia Klama
 � Józef Mateja
 � Katarzyna Zyła
 � Bożena Piechówka
 � Aniela i Zygfryd Joniec
 � Gabriela i Jerzy Koprek
 � pracownicy marketu „Świat alkoholi”
 � pracownicy Hali Sportowej
 � Pracownicy Domu Kultury
Tegoroczne lato było wyjątkowe suche i  gorące, stąd 

wkład pracy tych osób był bardzo duży.
Dziękujemy również wszystkim strażakom za pomoc 

w utzrymaniu ładu i porządku w naszej wsi.
Podziekowania kierujemy także pod adresem p. Kry-

stiana Cichosa, który dbał o instalację elektryczną i punkty 
świetlne przy naszym stawiku.

Mikołajki w Miedzianej
Niedzielne popołudnie 6 grudnia to czas, w którym na 

świetlicy w Miedzianej zgromadziło się ponad 6o dzieci z ro-
dzicami. Wszyscy przyszli by spotkać się ze Świętym Mikoła-
jem. Dzieci śpiewały piosenki, recytowaly wiersze dla Miko-
łaja, chętnie uczestniczyły w grach i zabawach, a w nagrodę 
otrzymały prezenty. Imprezie towarzyszył kiermasz, który 
przyciągnął uwagę rodziców. Bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy w  jakikolwiek sposób pomogli w  organizacji tego-
rocznych Mikołajków.

Sołtys Wsi Miedziana
Joanna Pietruszka

Zapach pierników

W Kosorowicach zapachniało piernikami, wszystko za 
sprawą Pań, które włączyły się w akcję pieczenia pierników 
świątecznych. Panie spisały się na medal i „wyprodukowa-
ły” prawie 20 kg tych pyszności. Mam nadzieję, że wszystkie 
uczestniczki w dobrych i nieco świątecznych nastrojach wró-
cili do domu. Zapewne spotkamy się znów za rok! Serdeczne 
podziękowania dla mieszkanek Kosorowic, które wypiekały 
i zdobiły pierniczki. 

Sołtys Wsi Kosorowice

Wydarzenia kulturalne
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Chór „Canthabiles” gościnnie 
w Görlitz

W okresie Adwentu w całych Niemczech można odwie-
dzać jarmarki bożonarodzeniowe (niem. Weihnachtsmarkt). 
Ta nastrojowa tradycja stwarza nie tylko okazję do zakupie-
nia pięknych ozdób bożonarodzeniowych czy zakosztowa-
nia pysznego grzańca, ale także do zaspokojenia potrzeb du-
chowych – prawie w każdym niemieckim mieście na scenach 
występują wtedy różni artyści.

Także chór „Canthabiles” z Kątów Opolskich miał oka-
zję zaprezentować się podczas jarmarku bożonarodzeniowe-
go – 6 grudnia 2015 r. wystąpił na „Schlesischer Chritskin-
delmarkt” w  Görlitz – mieście najbardziej wysuniętym na 
wschód Niemiec.

Wyjazd został zorganizowany na zaproszenie Pana Al-
freda Theisena z wydawnictwa „Senfkorn Verlag” oraz dzię-
ki wsparciu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców 
na Śląsku Opolskim.

Obok zwiedzania jarmarku chórzyści mogli podziwiać 
także uroki miasta oraz usłyszeć od organizatora historię 
i ciekawostki o Görlitz, przede wszystkim jednak zachwycić 
publikę swoim kunsztem śpiewaczym – nie jeden z widzów 
nucił w  takt kolęd i  pieśni śpiewanych przez chórzystów. 
Ciekawy repertuar – w języku niemieckim i polskim – oraz 
przyjemna atmosfera, jaką stworzyli artyści, zostały nagro-
dzone gromkimi brawami.

Gromkimi brawami zespół pragnie zatem podziękować 
organizatorom za możliwość występu oraz miłe przyjęcie 
w Görlitz.

Sylwia Michala

Pracowite sobotnie poranki
Sobotni poranek wcale nie musi być nudny i  leniwy – 

czas wolny można zagospodarować w  przyjemny sposób, 
a przy okazji nauczyć się wiele o swoim regionie, miejscowo-
ści i  poznać lepiej język oraz Mniejszość Niemiecką. Takie 
udane połączenie gwarantuje projekt „Samstagskurs”/„Kurs 
sobotni”, który w Kątach Opolskich zakończył się 5 grudnia.

Przedsięwzięcie to od kilku lat cieszy się w tej miejscowo-
ści dużą popularnością – bo gdzie indziej w sobotę można się 
pobawić, wykonać niecodzienne prace plastyczne i zagłębić 
się w języku niemieckim, jak nie w miejscowej siedzibie koła 
mniejszości DFK?

Podczas tej edycji, która składała się z cyklu 10 spotkań, 
dzieci w wieku 6-11 lat poznawały różne tradycje i zwyczaje 
związane z naszym regionem, bawiły się w teatrzyk, przygo-
towywały się do obchodów Dnia św. Marcina, śpiewały we-
sołe piosenki a także obchodziły wspólne urodziny.

Lecz myli się ten, kto myśli, iż projekt ten skierowany jest 
wyłącznie do dzieci – we spotkaniach mogli wziąć udział 
także dorośli, którzy opowiadaniami z przeszłości oraz we-
sołymi anegdotami ubogacali spotkania, zaś poprzez cieka-
we pomysły pomagali swoim pociechom przy wykonaniu 
różnych prac plastycznych. Każdy znalazł coś dla siebie.

Projekt ten ma także wymiar integracyjny, gdyż udział 
mogą brać w nim nie tylko członkowie kół terenowych DFK, 
lecz także osoby spoza Mniejszości Niemieckiej.

Na potrzeby projektu został specjalnie napisany pro-
gram, zaś zajęcia poprowadziła nauczycielka języka niemiec-
kiego z miejscowej szkoły, p. Sylwia Michala.

Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz małe upominki, które zapewnił organizator projektu.

„Samstagskurs” to niewątpliwie bardzo udane przed-
sięwzięcie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społecz-
no-Kulturalnych w  Polsce (Verband der deutschen Sozial-
-Kulturellen Gesellschaften in Polen), Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych RFN (Bundesministerium des Inneren) oraz 
Ministerstwa Administracji i  Cyfryzacji, które potwierdza 
udaną współpracę polsko-niemiecką.

Sylwia Michala

Z trzeciego sektora
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„Święty Marcin  
naszym przyjacielem jest”

Już od wielu lat w Kątach Opolskich obchodzi się uroczy-
ście Dzień św. Marcina. Jest to okazja nie tylko do wspomnie-
nia biskupa z Tours ale i spotkania międzypokoleniowego.

Także w  tym roku 11 listopada nie było inaczej. W go-
dzinach popołudniowych uczestnicy uroczystości zebrali 
się w  kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Po przywitaniu przez proboszcza ks. Krzysztofa 
Pagóra oraz krótkim nabożeństwie uczniowie miejscowej 
szkoły zaprezentowali ciekawy program artystyczny, który 
przygotowali pod okiem nauczycielki języka niemieckiego. 
Tradycyjnie przedstawiono Misterium o  żebraku i  żołnie-
rzu rzymskim, którym Marcin kiedyś był. Dzieci zaśpiewały 
także piękne piosenki o świętym, opowiedziały jego życio-
rys i wspólnie z zebranymi modliły się w intencji najbardziej 
potrzebujących.

Po głębokich doznaniach duchowych wszyscy udali się 
na barwny pochód z barwnymi lampionami, na czele które-
go podążał jeździec na rumaku, symbolizujący patrona dnia. 
Całemu wydarzeniu towarzyszyła orkiestra Ozi-Brass Or-
kestra, która wesoło przygrywając zachęcała wszystkich do 
wspólnego śpiewu. Także najmłodsi mogli „pomuzykować” 
na bębenkach, trąbkach i  tamburynach. Z  pewnością cała 
miejscowość mogła usłyszeć ten wesoły i głośny korowód.

Pochód zakończył się pod domem parafialnym, gdzie 
wszyscy zostali poczęstowani gorącymi napojami i oczywi-
ście przepysznymi rogalami świętomarcińskimi, które panie 
z koła Mniejszości Niemieckiej oraz „Caritas” upiekły wcze-
śnie rano. A komu kiszki bardziej marsza zagrały, ten mógł 
upiec sobie na ognisku kiełbaskę. Każdy otrzymał także na 
pamiątkę odlewy gipsowe, które przygotowała miejscowa 
świetlica – motywy koni czy gęsi, bo to przecież te ptaki, jak 
głosi legenda, przyczyniły się do wyboru Marcina na biskupa 
Tours.

Obchody Dnia św. Marcina należą w Kątach Opolskich 
do najbardziej radosnego i wyczekiwanego wydarzenia – jest 
to okazja do wspólnego spotkania nie tylko mieszkańców tej 
wioski, ale sąsiednich miejscowości. Wspaniałą atmosferę 
stwarzają nie tylko sami goście, ale przede wszystkim orga-
nizatorzy oraz mnóstwo pomocnych dłoni.

Impreza od lat jest udaną inicjatywą koła Mniejszości 
Niemieckiej, do której przyczyniają się nie tylko uczniowie 
tutejszej szkoły, lecz również „Caritas” z Kątów Opolskich, 
Rada Sołecka oraz świetlica wiejska.

Już dziś wszyscy – i mali i duzi – z niecierpliwością czeka-
ją na następne obchody świętomarcińskie.

Spotkanie zostało sfinansowane ze środków Konsulatu 
Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

Sylwia Michala

Niemieckojęzyczne Konfrontacje 
Teatralne w Tarnowie Opolskim

Dnia 23 października 2015 r. odbyły się w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w  Tarnowie Opolskim IV Niemieckoję-
zyczne Konfrontacje Teatralne zorganizowane przez Sto-
warzyszenie Pro Liberis Silesiae oraz Szkołę Podstawową 
w  Raszowej. Tegorocznym tematem przewodnim były ślą-
skie legendy i dawne podania, które powoli odchodzą w za-
pomnienie. Na to wspaniałe spotkanie z  teatrem przybyło 
wielu znakomitych gości na czele z p. Krzysztofem Mutzem, 
Wójtem Gminy Tarnów Opolski, posłem Ryszardem Gallą 
oraz p. Konsul Sabiną Haake.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w  Raszowej jako or-
ganizatorzy wystąpili poza konkursem oficjalnie otwierając 
Konfrontacje. Spektakle wystawiło 8 szkół z  województwa 
opolskiego. Uczestnicy zaprezentowali ciekawe, a  czasami 
także mroczne i mrożące krew w żyłach legendy naszego re-
gionu. Kreatywne potraktowanie tematu, oryginalna sceno-
grafia i samodzielnie wykonane kostiumy sprawiły, że kon-
kurs stał się przyjemnością i to nie tylko dla widzów i jury, 
ale przede wszystkim dla samych uczestników. Zaangażowa-
nie występujących zostało docenione przez oklaski i wyso-
kie oceny jury. Wszyscy uczestnicy oraz zgłoszone placówki 
zostali nagrodzeni upominkami, a podium zdobyli: Zespół 
Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae 
w Gosławicach, który zaprezentował sztukę „Der oberschle-
sische Berggeist”, Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach 
z  przedstawieniem „Die Legende von Schwarzsee in Zela-
sno” oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle ze sztuką 
„Eine Reise in die Kindheit”.

Dodatkową atrakcją dla dzieci była praca na stacjach te-
matycznych. Uczestnicy poprzez gry i zabawy językowe po-
znawali nie tylko legendarne, regionalne postaci, ale także 
mieli możliwość swobodnej twórczości. Wszyscy świetnie się 
bawili! Projekt został dofinansowany ze środków Konsulatu 
Republiki Federalnej Niemiec w Opolu

Serdecznie zapraszamy na kolejne, V już Konfrontacje 
Teatralne w 2016 roku.

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae

Z trzeciego sektora
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Kiermasz świąteczny 
Weihnachtsmarkt w Raszowej

Podtrzymując wieloletnią już tradycję, zorganizowano 
w Raszowej kolejny Kiermasz Bożonarodzeniowy, który od-
był się dnia 29 listopada, czyli w pierwszą niedzielę adwen-
tu. Tym razem wydarzenie miało miejsce na placu przy ul. 
Mickiewicza, gdzie na uczestników czekało wiele atrakcji. 
Uroczystość rozpoczęła się od spotkania ze Św. Mikołajem, 
w trakcie którego dzieci zaprezentowały wiersze i świąteczne 
piosenki oraz otrzymały słodkie podarunki. Oprócz przygo-
towanego przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Raszowej 
„Festiwalu Piosenki Zimowej”, można było podziwiać rów-
nież występ artystyczny w wykonaniu Zespołu tanecznego 
„Wal-Nak” oraz posłuchać regionalnych pieśni zaprezento-
wanych przez Zespół Ludowy „Krzanowiczanki”. Słuchając 
przepięknych kolęd i  pastorałek, przy pysznych świątecz-
nych ciastach i piernikach radośnie spędzono to niedzielne 
popołudnie. Kiermasz odwiedziło wielu znakomitych gości: 
Zastępca Wójta p. Magdalena Chudowska, p. sekretarz Cze-

sław Bargiel, Przewodniczący Rady Gminy p. Rudolf Urban, 
Przewodniczący Komisji Oświaty p. Zygmunt Pietruszka 
oraz wielu innych radnych Gminy Tarnów Opolski. Organi-
zatorami tego spotkania byli Zespół Szkolno-Przedszkolny 
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej, Rada Rodzi-
ców, Rada Sołecka oraz DFK i BJDM Raszowa.

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy i za-
praszamy już za rok na kolejny Kiermasz Bożonarodzeniowy!

Z całego serca życzymy wszystkim błogosławionych 
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia  

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!
Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis 

Silesiae w Raszowej

Podsumowanie Roku
Stowarzyszenie Nasze Przywory  

serdecznie dziękuję wszystkim za kolejny rok  
udanej współpracy, a przede wszystkim  

dziękujemy tym z Państwa, którzy byli naszymi gośćmi 
podczas wystaw, koncertów i warsztatów w 2015 roku. 

Mijający rok rozpoczęliśmy w  styczniu Babskim Com-
brem. W kwietniu byliście Państwo naszymi gośćmi podczas 
„Warsztatów piwowarskich” na których zapoznaliście się ze 
sztuką ważenia piwa. Dzięki współpracy z  Urzędem Gmi-
ny Tarnów Opolski zaprosiliśmy mieszkańców na wystawę 
rysunku utalentowanej młodej przyworzanki Aleksandry 
Failert,

Naszym i Państwa gościem była również Agata Suchoc-
ka-Wachowska ze swoimi obrazami i  debiutancką książ-
ką „Woła mnie ciemność”. Wystawę uświetnił koncertem, 
skrzypek Filharmonii Opolskiej Maciej Wachowski. Waka-
cje pożegnaliśmy koncertem z  cyklu „Muzyczny podwie-
czorek”. Tym razem swoje muzyczne pasje zaprezentowali 
dorośli. Dzieci miały okazję po koncercie bawić się z nami 
w  stare podwórkowe zabawy. Jesienią mogliśmy podziwiać 
wystawą fotografii Dominiki Krawczyk „Mój rok w świecie”. 
Odwiedziła nas również pochodząca z  Tarnowa Opolskie-
go stewardesa, która opowiedziała swoją historię rekrutacji 
do zawodu. Opisała możliwości jakie daje ta praca, a także 
o miejscach, w których dzięki niej mogła być. Stowarzyszenie 
zorgaznizowało się II Otwarte Mistrzostwa Przywór w pin-

Z trzeciego sektora
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g-pongu o Puchar Wójta Gminy Tarnów Opolski. Spotkali-
śmy się na Multimedialnej Wystawie Retrospektywnej oraz 
na niezwykle nastrojowym i klimatycznym recitalu gitaro-
wym przy świecach, w  wykonaniu Agaty Suchockiej Wa-
chowskiej. Był to koncert z cyklu „Muzyczny podwieczorek”.

Większość tych wydarzeń odbyła się w ramach projektu 
na realizację zadań publicznych z  zakresu kultury. Konty-
nuując udaną współpracę z  Gminnym Ośrodkiem Kultury 
zaprosiliśmy dzieci na warsztaty plastyczne pn. „Jesień ma-
lowana plasteliną i światłem”, czy „Przestworza nocą. Kto nie 
śpi? ” Dzieci miały okazję zrobić witraże wykorzystując kalkę 
techniczną i plastelinę oraz sowy, nietoperze i ćmy z kartonu.

W  grudniu w  siedzibie stowarzyszenia Nasze Przywo-
ry spotkaliśmy się po raz kolejny z naszymi najmłodszymi 
mieszkańcami na Mikołajkowo- świątecznych warsztatach 
plastycznych, gdzie dzieci zdobiły dekoracje świąteczne ze 
sklejki i kartonu. Zaproszenia i relacje ze wszystkich wyda-
rzeń można śledzić na naszej stronie internetowej www.na-
szeprzywory.tk.

Pierwszą imprezą rozpoczynającą rok 2016 będzie „Bab-
ski Comber 2016”, który odbędzie się 16 stycznia.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Państwu za to, że jesteście 
z nami. Życzymy wszystkim aby nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia były pełne radości i rodzinnego ciepła, a Nowy 
Rok przyniósł Państwu wiele dobrych chwil, które złożą się 

na piękne wspomnienia.
Stowarzyszenie Nasze Przywory

VI Turniej Piłki Siatkowej  
o Puchar Wójta Gminy  

Tarnów Opolski Krzysztofa Mutz
W niedzielę 22 listopada na Hali Sportowej w Tarnowie 

Opolskim został rozegrany już szósty z  kolei Turniej Piłki 
Siatkowej o  Puchar Wójta Gminy Tarnów Opolski. Po raz 
pierwsz też w turnieju wystąpiły drużyny żeńskie. Tegorocz-
ny turniej w opinii wszystkich uczestników stał na najwyż-

szym poziomie. Zawodnicy zawzięcie walczyli o każdą piłkę. 
Rangę imprezy podniosła drużyna TAROPOL z  Tarnowa 
Opolskiego, która walczyła o puchar po raz trzeci i po raz 
kolejny stała się jego właścicielem. Wszystkie drużyny zasłu-
gują na uznanie, a  w  szczególności drużyna GOIST OLD-
BOY z Zawadzkiego,, która wyróżniła się walecznością i naj-
wyższą średnią wieku.
Przedstawiamy wyniki drużyn męskcich:

 � I TARPOL Tarnów Opolski
 � II PVDTP Krapkowice
 � III KAMYKI Kamień Śląski
 � IV GOIST OLDBOY Zawadzkie
 � V LEZAKS Nakło – Strzelce Opolskie
 � VI PAKERZY Tarnów Opolski

Wyróżnieni i nagrodzeni:
 � Najlepszy zawodnik – Krzysztof Glensk
 � Najlepszy rozgrywający – Wojciech Juszczyk
 � Najlepszy Atakujący – Marek Glensk
 � Nagroda Fair Play – Kamil Rozkosz
 � Najstarszy Zawodnik – Franek Toszek, który otrzymał 
album historii piłki siatkowej

Mecze w kategorii kobiet również stały na wyoskim po-
ziomie, a drużyny zawzięcie walczyły walczyły o miejsce na 
podium. Licznie zgoromadzona na trubunach publiczność 
gorąco dopingowała dziewczyny, które nie dość, że dobrze 
grały, to jeszcze super się prezentowały!
Przedstawiamy wyniki drużyn żeńskich:

 � I EKONOMIK Opole
 � II PV I Krapkowice
 � III PV II Krapkowice
 � IV PV VOLEY Gogolin

Sport
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Wyróżnione zawodniczki:
 � Najlepsza zawodniczka – Dagmara Wilk
 � Najlepsza przyjmująca – Anna Krzysztofczyk
 � Najlepsza atakująca – Magorzata Jendrusch
Nad sprawnym przebiegiem Turnieju czuwali sędziowie: 

Zbigniew Warmus, Dariusz Śmichura oraz Adam Wrzecio-
no, którym serdecznie dziękuję przprowadzenie wszystkich 
meczy. 

Przygotowanie techniczne i obsługa Turnieju zapewnio-
ne były przez pracowników Hali Sportowej: Michał Smaroń, 
Dariusz Śmichura i  Krystian Lebok. Nad dokumentacją 
i konferansjerką czuwał jak zwykle dowcipny i wesoły Szy-
mon Dyga.

Z  rąk Wójta Gminy Tarnowa Opolskiego Krzysztofa 
Mutza, Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów Opolski Ru-
dolfa Urbana, Sekretarza Gminy Czesława Bargiela, sołtysa 
Pawła Kampy oraz sponsorów wszystkie wyróżnione druży-
ny otrzymały pamiątkowe puchary i statuetki.
Wsparcie finansowe turnieju:

 � Wójt Gminy,
 � Sołtys wsi Tarnów Opolski,
 � Zakład Instalacji Elektrycznej Zygmunt Glensk,
 � Market Monopolowy Zygmunt Dziemba,
 � Zakład Stolarski Dariusz Chowanek, 
 � Zakład Fryzjesrki Marian Waleczko,
 � Kwiaciarnia Storczyk Zygmunt Pietruszka

Wszystkim wymienionym serdecznie dziękuję za wielką 
pomoc, wsparcie finansowe i  logistyczne, licząc na dalszą 
współpracę. Mam nadzieję, że Turniej przyniósł wiele po-
zytywnych wrażeń i radości zarówno zawodnikom, jak i ki-
bicom. Już dzisiaj zapraszam na kolejny Turniej Siatkówki. 
Zapewniam, że dołożę wszelkich starań by był jeszcze lepszy 
niż tegoroczny.

Organizator Zygmunt Pietruszka
Przewodniczący Oświaty, Kultury i Sportu

Mateusz Golomb V-ce Mistrzem 
Europy Młodzieżowców

Podczas Mistrzostw Europy Młodzieżowców Mateusz 
Golomb mieszkaniec gminy Tarnów Opolski, na co dzien 
trenujący w Opolskim Klubie Karate Kyokushin, który wy-
walczył 2 miejsce w konkurencji Kata. Kata to odpowiedni 
schemat technik wykonywany w  odpowiedniej kolejno-
ści, w którym trzeba się wykazać szybkością, dokładnością 
i skupieniem podczas wykonywania każdej kolejnej techni-
ki. Zawody rozgrywane są systemem flagowym gdzie dwóch 
zawodników rywalizuje miedzy sobą. Mateusz w pierwszej 
rundzie pokonał Zawodnika z Francji Wrath Alexis, w na-
stępnej rundzie zmierzył się z reprezentantem Węgier Reti-
lavi Atilla. Po zwycięskim pojedynku spotkał się w półfinale 
z Slynko Maksymem z Ukrainy. Finał należał dla Polaków 
- Mateusz musiał zmierzyć się z kolegą z kadry Filipem Szel-
lerem. Niestety wynik 3-2 dał Filipowi minimalną wygraną. 

Mateusz Jako jedyny w kraju zakwalifikował się do tur-
nieju w dwóch kategoriach Kata i Kumite. W sobotę w wal-
ce bezpośredniej pełno-kontaktowej zmierzył się z  Repre-
zentantem Rumunii. Była to najszybsza Walka turnieju. Po 
rozpoczęciu walki Mateusz zaczął bezbłędnym kopnięciem 
frontalnym na glowę, co spowodowało chwilowe przerwanie 
walki w skutek czego Mateusz otrzymał przewagę punktową 
(waza ari). Po wznowieniu walki nasz reprezentant wykonał 
kopnięcie obrotowe, co znokautowało przeciwnika, który był 
już niezdolny do walki. W  drugiej rundzie musiał jednak 
uznać wyższość kolegi z Holandii po wyrównanym dwumi-
nutowym pojedynku przegrał plasując się na miejscu ósmy 
i piątym. 

Warto podkreślić że każdy kraj mógł wystawić jedynie 
dwóch najlepszych reprezentantów. Co bardzo podnosło po-
ziom tego turnieju. W turnieju wystartowało ponad 300 za-
wdoników z takich krajów jak: Litwa, Węgry Bułgaria Chor-
wacja Azerbejdżan Gruzja Ukraina Francja Hiszpania itd.

Sport
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KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO 
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GMINA TARNÓW OPOLSKI  
  

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  
DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ 

  STYCZEŃ  – GRUDZIEŃ   2016 ROK 
REJON 1 
MIEJSCOWOŚĆ:  TARNÓW OPOLSKI  

  
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 
 

MIESIĄC  

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik 
antracytowy  

(czarny) 

pojemnik  
z żółtą 
klapą  

pojemnik 
zielony 

 (z zieloną 
klapą)  

pojemnik 
brązowy  

popiół  bio 

Styczeń  5, 19 26 19 12, 26 - 
Luty 2, 16 23 - 9, 23 - 

Marzec 1, 15, 29 22 30 8, 22 - 
Kwiecień  12, 26 19 - 5, 19 - 

Maj 10, 24 17 - - 10, 31 
Czerwiec 7, 21 14 7 - 21 

Lipiec 5, 19 12 - - 12 
Sierpień  2, 16, 30 9 16 - 2, 23 

Wrzesień  13, 27 6 - - 13 
Październik  11, 25 4 25 - 4, 25 

Listopad 8, 22 2, 29 - 8, 22 - 
Grudzień  6, 20 28 - 6, 20 - 
 
UWAGA! Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 
zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego odbędzie się:  

1 marca 2016 r. 
 23 sierpnia 2016 r.  

od godziny 7:00. 
Pojemniki z odpadami należy wystawiać do godziny 6:00 rano w 
dniu wywozu. 

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN SP. Z O.O.  

Dział Techniczno Eksploatacyjny ds. Gospodarki Odpadami   

 tel. 77/4666220 lub 77/4666327 w. 14   www.kpwgogolin.pl, zom@kpwgogolin.pl 
    

GMINA TARNÓW OPOLSKI  
  

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  
DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ 

  STYCZEŃ  – GRUDZIEŃ   2016 ROK 
REJON 2 
MIEJSCOWOŚĆ:  KĄTY O P.,   MIEDZIANA,   PRZYWORY OP. 

  
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 
 

MIESIĄC  

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik 
antracytowy  

(czarny) 

pojemnik  
z żółtą 
klapą  

pojemnik 
zielony 

 (z zieloną 
klapą)  

pojemnik 
brązowy  

popiół  bio 

Styczeń  7, 20 27 20 13, 27 - 
Luty 3, 17 24 - 10, 24 - 

Marzec 2, 16, 30 23 30 9, 23 - 
Kwiecień  13, 27 20 - 6, 20 - 

Maj 11, 25 18 - - 11 
Czerwiec 8, 22 15 8 - 1, 22 

Lipiec 6, 20 13 - - 13 
Sierpień  3, 17, 31 10 17 - 3, 24 

Wrzesień  14, 28 7 - - 14 
Październik  12, 26 5 26 - 5, 26 

Listopad 9, 23 2, 30 - 9, 23 - 
Grudzień  7, 21 28 - 7, 21 - 
 
UWAGA! Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 
zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego odbędzie się:  

 2 marca 2016 r. 
 24 sierpnia 2016 r.  

od godziny 7:00. 
Pojemniki z odpadami należy wystawiać do godziny 6:00 rano w 
dniu wywozu. 

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN SP. Z O.O.  

Dział Techniczno Eksploatacyjny ds. Gospodarki Odpadami   

 tel. 77/4666220 lub 77/4666327 w. 14   www.kpwgogolin.pl, zom@kpwgogolin.pl 
    

GMINA TARNÓW OPOLSKI  
  

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  
DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ 

  STYCZEŃ  – GRUDZIEŃ   2016 ROK 
REJON 3 
MIEJSCOWOŚĆ:  NAKŁO,    WALIDROGI,   RASZOWA 

  
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 
 

MIESIĄC  

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik 
antracytowy  

(czarny) 

pojemnik  
z żółtą 
klapą  

pojemnik 
zielony 

 (z zieloną 
klapą)  

pojemnik 
brązowy  

popiół  bio 

Styczeń  7, 21 28 21 14, 28 - 
Luty 4, 18 25 - 11, 25 - 

Marzec 3, 17, 31 24 31 10, 24 - 
Kwiecień  14, 28 21 - 7, 21 - 

Maj 12, 27 19 - - 12 
Czerwiec 9, 23 16 9 - 2, 23 

Lipiec 7, 21 14 - - 14 
Sierpień  4, 18 11 18 - 4, 25 

Wrzesień  1, 15, 29 8 - - 15 
Październik  13, 27 6 27 - 6, 27 

Listopad 10, 24 3 - 10, 24 - 
Grudzień  8, 22 1, 29 - 8, 22 - 
 
UWAGA! Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 
zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego odbędzie się:  

 3 marca 2016 r. 
 25 sierpnia 2016 r.  

od godziny 7:00. 
Pojemniki z odpadami należy wystawiać do godziny 6:00 rano w 
dniu wywozu. 

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE GOGOLIN SP. Z O.O.  

Dział Techniczno Eksploatacyjny ds. Gospodarki Odpadami   

 tel. 77/4666220 lub 77/4666327 w. 14   www.kpwgogolin.pl, zom@kpwgogolin.pl 
    

GMINA TARNÓW OPOLSKI  
  

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  
DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ 

  STYCZEŃ  – GRUDZIEŃ   2016 ROK 
REJON 4 
MIEJSCOWOŚĆ:      KO SOROWICE 

  
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 
 

MIESIĄC  

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik 
antracytowy  

(czarny) 

pojemnik  
z żółtą 
klapą  

pojemnik 
zielony 

 (z zieloną 
klapą)  

pojemnik 
brązowy  

popiół  bio 

Styczeń  8, 22 4, 29 22 4,15,29 - 
Luty 5, 19 26 - 12, 26 - 

Marzec 4, 18 25 - 11, 25 - 
Kwiecień  1, 15, 29 22 1 8, 22 - 

Maj 13, 27 20 - - 13 
Czerwiec 10, 24 17 10 - 3, 24 

Lipiec 8, 22 15 - - 15 
Sierpień  5, 19 12 19 - 5, 26 

Wrzesień  2, 16, 30 9 - - 16 
Październik  14, 28 7 28 - 7, 28 

Listopad 14, 25 4 - 14, 25 - 
Grudzień  9, 23 2, 30 - 9, 23 - 
 
UWAGA! Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 
zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego odbędzie się:  

 4 marca 2016 r. 
 26 sierpnia 2016 r.  

od godziny 7:00. 
Pojemniki z odpadami należy wystawiać do godziny 6:00 rano w 
dniu wywozu. 


