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Szlachetni są 
wśród nas

Szlachetna Paczka to ogólnopolski 
projekt pomocy rodzinom, które w da-
nym momencie swojego życia znalazły 
się w trudnej sytuacji materialnej. Ce-
lem projektu jest MĄDRA POMOC, 
czyli taka, która daje szansę na zmia-
nę. Wybieramy te rodziny, dla których 
wsparcie materialne będzie impulsem 
do zmiany, a nie demoralizacją i przy-
zwyczajeniem do pomocy. 

 ▶ czytaj na str. 9

Na zabawie w słusznej sprawie
Gminny Bal z Aukcją Charytatywną to okazja do wspaniałej zabawy i jednocześnie dobrych uczynków. Po raz kolejny 

karnawałowa „zabawa z przesłaniem” zgromadziła w Kosorowicach liczne grono. Wszyscy doskonale bawili się aż po świt. 
Główny organizator – od kilku lat zadanie to pełni Gminny Ośrodek Kultury – zadbał o piękny wystrój, wspaniałe menu, 
atrakcyjny pokaz taneczny i wodzireja o niespożytych siłach. Zgromadził eksponaty na licytację (którą jak zwykle brawu-
rowo poprowadził Mariusz Studzienny jako niezastąpiony wodzirej).

 ▶ czytaj na str. 8

 fot.: Marcin Klama 



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. 
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Informacja
Informujemy mieszkańców sołectwa Tarnów Opolski oraz sołectwa Raszowa, że ze względów organizacyjnych ulega 

zmianie sposób zapłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz I raty należności podatkowych
Opłatę można wnosić;

 � w kasie Urzędu Gminy
 � przelewem na konto BS Tarnów Opolski 50 8884 0004 2003 0032 4555 0018  
w płatnościach internetowych dotyczących odpadów

 � przelewem na konto BS Tarnów Opolski 50 8884 0004 2003 0032 4555 0007  
w płatnościach internetowych dotyczących należności podatkowych

 � przelewem w kasie dowolnego banku lub poczty na podane wyżej konto.
Zawiesza się do odwołania inkaso prowadzone przez sołtysa.

Ogłoszenia
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Dzień Kobiet!
Zbliża się 8 marca. Z okazji Dnia Kobiet już teraz wszystkim Mieszkankom Gminy Tarnów Opolski pragniemy złożyć 

życzenia wszelkiej pomyślności, radości, spełnienia marzeń, zadowolenia z wykonywanych obowiązków. Życzymy by każdy 
kolejny dzień był dla was po prostu Dniem Kobiet!

Redakcja

Rada Seniorów  
Gminy Tarnów Opolski

Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym, dorad-
czym i inicjatywnym dla władz gminy. Ma zapewnić senio-
rom wpływ na sprawy dotyczące społeczności, jak i najstar-
szego pokolenia. W jej skład mają wejść mieszkańcy gminy 
Tarnów Opolski, którzy ukończyli 60 rok życia. 

Chętnych Seniorów, którzy chcieliby wejść w skład Rady 
prosimy o kontakt pod nr tel.: 77 46 40 868 lub 606 284 486. 

Komunikat
W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

otrzymaliśmy informację dotyczącą zbiórki dwóch frakcji 
odpadów segregowanych przy jednym podjeździe samocho-
du. Urząd Gminy podjął działania mające na celu wyjaśnienie 
sytuacji i uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości. Wła-
dze KPW Gogolin zapewniły nas, że takie zdarzenie miało 
miejsce jednorazowo i wynikło z przyczyn niezależnych. 

Urząd Gminy

Komunikat
Urząd Gminy Tarnów Opolski zwraca się z prośbą do 

wszystkich mieszkańców, którzy nie podali jeszcze numerów 
chip z posiadanych pojemników na odpady o spisanie tych 
numerów i dostarczenie ich do Urzędu Gminy w Tarnowie 
Opolskim (pok. 3) lub przesłanie na adres e-mail os@tarno-
wopolski.pl. 

Referat Zamówień Publicznych i Promocji

Mieszkańcu!
Jesteś zameldowany poza gminą Tarnów Opolski,  

a mieszkasz na jej terenie? Teraz możesz sprawić by Twoje 
podatki zostawały w naszej gminie. To my budujemy, remon-
tujemy, inwestujemy. Wystarczy, że w tym roku rozliczysz się 
w II Urzędzie Skarbowym w Opolu, a pieniądze trafią do bu-
dżetu gminy i zostaną przeznaczone na nowe inwestycje.

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

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

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

Zapraszamy do współpracy

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

Redakcja
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nr 1/2015 Wójt mówi

Kilka ostatnich tygodni upłynęło w  gminie na dyskusjach 
o zmianach w jednostkach gminnych i oświacie. Sprawy te 

budzą wiele emocji i spekulacji. Wójt kwituje je stwierdzeniem: 
– Jeśli będą zmiany, to na lepsze.
Red.: Panie Wójcie, w ostatnim czasie w gminie aż huczy od komen-
tarzy i  spekulacji nad losem gminnych jednostek – „komunalki” 
i spółki PTI oraz oświaty. Jaki jest Pana komentarz w tym temacie?
Krzysztof Mutz: Przede wszystkim chcę uspokoić wszystkich, któ-
rzy obawiają się zmian. Nie zamierzam niczego likwidować, tylko 
wprowadzić usprawnienia – tak w jednym, jak i w drugim przy-
padku. Jeśli będą zmiany, to zapewniam, że na lepsze. Nie będzie 
żadnych pochopnych działań – wspólnie z radnymi pochylamy się 
nad każdym z tych tematów aby wprowadzone rozwiązania były 
korzystne dla naszej gminy. Jeśli chodzi o „komunalkę” i  spółkę 
PTI, to połączenie tych jednostek otworzy zupełnie nowe moż-
liwości działania, jak chociażby możliwość startowania w  prze-
targach w  szerokim zakresie, realizację zadań zleconych i  wiele 
innych. Utworzony zespół będzie miał duży zakres kompetencji 
i większe możliwości niż do tej pory. ZGKiM w wielu kwestiach 
miał „związane ręce” w wyniku ograniczeń statutowych. Po połą-
czeniu to się zmieni.
Jeśli natomiast chodzi o  sprawy oświatowe, reorganizacja jest 
nieunikniona. Chodzi o  to, aby były najmniej bolesne dla na-
uczycieli i bezbolesne dla uczniów. Już w zeszłym roku na jednym 
ze spotkań w  ramach Aglomeracji Opolskiej, na podstawie ana-
liz danych GUS, zasygnalizowano naszej gminie, że wydajemy 
najwięcej na oświatę w  przeliczeniu na ucznia. Niektóre gminy 
wydają o połowę mniej a mają dużo większe budżety. Jak wiado-
mo, na oświatę przeznaczamy ponad połowę budżetu gminnego. 
Subwencja oświatowa stale maleje i  nie obejmuje finansowania 
przedszkoli, dowozu uczniów, remontów i  utrzymania obiektów 
szkolnych, obsługi, dożywiania. Słychać głosy, że subwencja jest 
wystarczająca. Tak – jeśli myślimy tylko o wynagrodzeniach ka-
dry pedagogicznej. Nie – jeśli bierzemy pod uwagę ogół wydatków 
oświatowych. Dopłacamy więc i to kwotę dużo większą niż ta, na 
jaką nas stać. Są gminy ,które maja na tego typu bolączkę proste 
rozwiązanie – likwidację najmniej licznych szkół. Nie chcę korzy-
stać z takiego rozwiązania, bo wiem, że rodzice cenią sobie małe, 
bezpieczne szkoły i zależy im na ich utrzymaniu. Po wielu rozmo-
wach z radnymi, doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiąza-
niem będzie połączenie naszych placówek oświatowych w zespoły 
w taki sposób, że zamiast ośmiu osobnych podmiotów będziemy 
mieli trzy zespoły szkolno-przedszkolne. Uprości to wiele spraw 
pod względem organizacyjnym – jak choćby system zastępstw 
między nauczycielami, zsynchronizowanie dni wolnych, dowo-
zów, organizowanie zbiorczych zakupów w  formie przetargów 
oraz wiele innych kwestii. Dla dzieci nie przyniesie to żadnych 
zmian na gorsze, bo nie planujemy „upchnięcia” ich w jednym bu-
dynku, tylko – jak dotychczas – naukę w  oddzielnych częściach 
szkoły dla dzieci starszych, oddzielnie dla maluchów. Dokładną 
analizę przedstawimy dyrektorom i gronom pedagogicznym oraz 
kuratorium oświaty. Zapewniam jednak, że zmiany te są przemy-
ślane i  podyktowane koniecznością. Z  danych demograficznych 
wynika, że dzieci z roku na rok ubywa. Musimy wprowadzić zmia-
ny adekwatne do sytuacji.
Red.: Kolejnym gorącym tematem ostatnich tygodni jest kwestia 
opłat śmieciowych. Według nowych przepisów gmina nie może już 
pobierać niższych opłat od rodzin wielodzietnych. Jakie działania 
zostały podjęte w tym kierunku?
K. M.: Radni większością głosów zadecydowali na ostatniej sesji, 
że nie podejmą zmienionych uchwał, bo te uderzają w rodziny wie-
lodzietne. W tej sytuacji, do momentu podjęcia nowych uchwał re-
gulujących opłaty za śmieci, sposób ich naliczania pozostanie bez 
zmian. Z uwagi na brak orzecznictwa w tej kwestii, które mogłoby 
stanowić punkt odniesienia, o ewentualnych skutkach tego dzia-
łania zadecydują dopiero rozstrzygnięcia organów orzekających. 
Ostatecznie prawo, które nie pozwala na zwolnienia, pozwala na 
umorzenia w  sytuacji, gdy spełnione jest wskazane przepisami 
kryterium dochodowe, tzn. dla rodzin w  trudnej sytuacji finan-
sowej. Jeśli orzecznictwo jasno zabroni nam stosować zwolnienia, 
będę korzystał z prawa do umorzeń.

Red.: W  lutym spotykał się Pan z  mieszkańcami sołectw na zebra-
niach wiejskich, gdzie wybierano nowych sołtysów. Jak podsumuje 
Pan te spotkania?
K. M.: Zanim skomentuję temat, chciałbym bardzo podziękować 
wszystkim mieszkańcom, którzy przychodzą na te spotkania. To 
świadectwo, że interesuje ich to, co dzieje się w  ich miejscu za-
mieszkania i  że chcą o  tym współdecydować. Dziękuję również 
sołtysom i  radom sołeckim za ich zaangażowanie, ciężką pracę 
na rzecz środowiska, w  którym żyją, jak również za współprace 
z gminą. Chciałbym podziękować zwłaszcza tym sołtysom, któ-
rzy zakończyli sprawowanie swojej funkcji – w szczególny sposób 
wieloletniemu sołtysowi Tarnowa Opolskiego – Janowi Czechowi, 
który kilkanaście lat poświęcił pracy na rzecz swojego sołectwa. 
Z  funkcją sołtysa pożegnała się również Pani Gabriela Wołczyk 
z Raszowej i Pani Joanna Jalowska z Walidróg – paniom również 
serdecznie dziękuję za współpracę. Pragnę przy tym pogratulować 
nowym włodarzom sołectw: Pawłowi Kampie z  Tarnowa Opol-
skiego i Andrzejowi Matei z Raszowej oraz życzyć im wiele zapału 
i  wytrwałości w  pełnieniu nowych obowiązków oraz zadeklaro-
wać swoją pomoc i przychylność. 
Jeśli natomiast chodzi o tematy spotkań, mieszkańcy zgłaszali róż-
ne sprawy. Cześć z uwag była dla mnie bardzo cenna i pozwoliła 
podjąć stosowne działania, żeby rozwiązać pojawiające się proble-
my. Za ten konstruktywny udział w  spotkaniach mieszkańcom 
bardzo dziękuję. Niestety, były też takie osoby, które – mam wra-
żenie – chciały podjąć publiczną „polemikę” przy szerszym audy-
torium, nie interesując się w gruncie rzeczy moimi odpowiedziami. 
Tak jak powiedziałem na spotkaniach, powtórzę i teraz – jeśli ktoś 
ma jakieś problemy, żale, duże sprawy, których moi pracownicy nie 
mogą pomóc rozwiązać – zapraszam do urzędu na spotkanie. Jeśli 
rzecz dotyczy kwestii prawnych, mamy świetnego radcę prawnego, 
który nieodpłatnie, w każdy wtorek świadczy porady prawne dla 
mieszkańców. Trzeba się tylko wcześniej telefonicznie umówić. 
Red.: Zaczyna się wiosna, czyli najlepszy czas na rozpoczęcie nowych 
inwestycji. Jakie działania planuje Pan na ten czas?
K. M.: W związku z tym, że zima tego roku była wyjątkowo łaska-
wa, w zasadzie nie musieliśmy robić dużych przestojów inwesty-
cyjnych. Na pewno pierwszym skowronkiem jest długo oczekiwa-
ny plac zabaw w Tarnowie Opolskim. Jako że ogrodzenie wokół 
terenu jest już mocno sfatygowane a inwestycja obejmuje jedynie 
urządzenia i  zagospodarowanie placu, sołtys zadeklarował po-
moc przy finansowaniu nowego ogrodzenia ze środków sołeckich. 
Jestem pewien, że będzie to dobry początek udanej współpracy. 
Ogrodzenie placu zabaw jest bardzo ważne z uwagi na bezpośred-
nie sąsiedztwo placu zabaw z  ruchliwą droga powiatową. Ukoń-
czymy też prace wokół urzędu i budynku PKP w Tarnowie Opol-
skim, gdzie w miejsce przysłowiowego gruzowiska już została za-
siana trawa, po uprzednim wyrównaniu terenu, nasadzone zostały 
rośliny a wkrótce pojawią się ławki, stoliki z grami planszowymi 
i tablica informująca o bogactwie przyrodniczym gminy. Mam na-
dzieję, że będzie to miłe miejsce odpoczynku i przy okazji edukacji 
dla naszych mieszkańców. Poza tym, tak jak powiedziałem na ze-
braniach sołeckich, planujemy inwestycje drogowe – remont przy-
najmniej jednej drogi gminnej w każdym sołectwie. Dodatkowo 
inwestycje wodno-kanalizacyjne, oświetleniowe i sprawy bieżące.
Z  pewnością zadań nam nie zabraknie. Jak powiedziałem wcze-
śniej – planujemy dużo zmian – na lepsze.

Jeśli zmiany – to na lepsze



4

Gmina Tarnów Opolski

nr 1/2015Komunikaty urzędowe

Informujemy, że od dnia 01.02.2015r. właściciele nierucho-
mości zamieszkujący na terenie Gminy Tarnów Opolski będą 
mieli możliwość bezpłatnego oddawania selektywnie zebra-
nych odpadów komunalnych do PSZOK mieszczącego się przy  
ul. Ligonia w Gogolinie na terenie Składowiska odpadów in-
nych niż niebezpieczne i obojętne w Gogolinie. 

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

 � w soboty w godzinach od 7.00 do 13.00 

W PSZOK można zostawić selektywnie zebrane odpady 
komunalne pochodzące z gospodarstwa domowego. PSZOK 
nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

Odpady selektywnie zebrane może zostawić w PSZOK-u 
każdy właściciel nieruchomości zamieszkujący na terenie 
Gminy Tarnów Opolski. Dostarczający odpady do PSZOK-u 
ma obowiązek ich rozładunku oraz umieszczenia w miej-
scach wskazanych przez obsługę punktu. Odpady mogą być 
przywożone do PSZOK-u luzem, we własnych pojemnikach 
lub workach, z których należy odpady samodzielnie wyłado-
wać. Odpady do PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez żadnych 
dodatkowych opłat. Ze względu na to, że koszty funkcjono-
wania PSZOK są pokrywane z opłat za gospodarowanie od-
padami, mieszkaniec przekazujący odpady powinien okazać 
dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy 
Tarnów Opolski.

PSZOK
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nr 1/2015 Rada Seniorów

Nawet ci, którzy nie podchodzą do życia i świata bezre-
fleksyjnie, większość rzeczy i zjawisk - jakie ich bezpośred-
nio nie dotyczą – na co dzień zwykli postrzegać przez pry-
zmat stereotypów. Nie inaczej jest z oglądem i oceną ludzi, 
którzy weszli w  wiek dojrzały. Nowoczesne społeczeństwo 
polskie dość szybko odsunęło osoby starsze na margines ży-
cia, uznając, że spełniają się, służąc pomocą i wyręką swo-
im dzieciom i wnukom. Czy zauważyliście, że o wszystkich 
kobietach dojrzałych mówi się per „BABCIA”? Tak do star-
szych pacjentek zwraca się na przykład personel medyczny, 
urzędnicy, a nawet osoby przypadkowe? I czy przyszło wam 
do głowy, że często słowo to bynajmniej nie zawiera ładunku 
czułości, lecz sporą dozę lekceważenia? (Tym, którzy żachną 
się, polecamy wpisanie do wyszukiwarki internetowej słowa 
„babcia” i pooglądanie memów i  filmików oraz poczytanie 
komentarzy, jakie tam można znaleźć.)

Tymczasem… Demografowie od dawna ostrzegają, a sta-
tystycy potwierdzają bezdyskusyjnymi danymi, że odsetek 
obywateli w wieku 60+ (i więcej) rośnie i będzie rósł. Wkrót-
ce proszę Szanownych Seniorów staniecie się dominującą ka-
tegorią wiekową europejskich społeczeństw! 

Kim jest współczesny senior a szczególnie seniorka (gdyż 
liczba kobiet znacznie przewyższa tu liczbę mężczyzn)? To 
wprawdzie ludzie, którzy zaczynają odczuwać potrzebę 
większej dbałości o  zdrowie, ucząc się nowych rzeczy po-
trzebują więcej czasu, nie mogą bezkarnie „zarywać” nocy, 
zmuszeni są pilnować diety, ale którzy dysponują ogromnym 
doświadczeniem życiowym i  zawodowym, wiedzą, cierpli-
wością i  dystansem do niepowodzeń. To osoby, które nie 
utraciły ciekawości świata i u których nadal istnieje potrzeba 
społecznej użyteczności. Panie są nadal kobietami pragną-
cymi ładnie i  modnie się ubierać, zadbać o  urodę i  formę 
fizyczną, uczestniczyć w  imprezach kulturalnych – nie tyl-
ko tych przygotowanych przez wnuki z  okazji Dnia Babci 
i Dziadka. To także obywatele żywo zainteresowani tym, co 
dzieje się w ich państwie, w polityce światowej, sporcie. Zaś 
panowie mają potrzebę nie tylko siedzenia przed telewizo-
rem czy uprawiania działki. Dokumenty Głównego Urzędu 
Statystycznego określają wiek 50+ mianem „wieku niemo-
bilnego”, gdy tymczasem rośnie znacząco odsetek dojrzałych 
turystów podróżujących nawet w  odległe zakątki naszego 
globu. 

Potencjał społeczny i polityczny osób dojrzałych, a  jed-
nocześnie szczególne potrzeby tej grupy uznał za istotne 
ustawodawca. W noweli „Ustawy o samorządzie gminnym” 
11 października 2013 sejm stworzył podstawy legislacyjne do 
utworzenia Rad Seniorów. Od grudnia 2013 roku organy ta-
kie zaczęły być powoływane na terenie całej Polski. W naszej 
gminie także. Jeszcze w ubiegłym roku powstała grupa ini-
cjatywna: dwie panie Krystyny – Barglik i Kurdybelska oraz 
Gabriela Suchan. Panie wzięły udział w projekcie szkolenio-

wym fundacji Flexi Mind prowadzonej przez Iwonę Niedoja-
dło z ramienia rządowego programu Aktywizacji Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020 i zaczęły działać. Zwróciły 
się do władz gminy Tarnów Opolski z  inicjatywą powoła-
nia Rady Seniorów. Mając na uwadze przychylne stanowi-
sko władz gminnych, przede wszystkim Wójta Krzysztofa 
Mutza, zaangażowanie radnego Zygmunta Pietruszki i przy-
chylność przedstawiciela Starostwa Powiatowego Krzysztofa 
Wysdaka oraz pozytywną opinię wszystkich komisji stałych 
Rady Gminy należy sądzić, iż powołanie Rady Seniorów sta-
nie się niebawem faktem.

Wymienione panie w  krótkim czasie zaktywizowały 
znaczne grono i  doprowadziły do zarejestrowania Funda-
cji „Słoneczna Jesień”. Przeprowadziły konsultacje na temat 
zainteresowań, potrzeb i oczekiwań środowiska osób, które 
zakończyły już swoją aktywność zawodową. Skupiły wokół 
siebie wszystkich pragnących działać w Klubie Seniora.

Ukonstytuowanie się organu doradczego RG, powsta-
nie klubu, rejestracja fundacji – to sprawy istotne, lecz… 
Prawdziwym sukcesem okazało się zorganizowanie Wigilii 
dla starszych i  samotnych (20 grudnia). Przedsięwzięcie to 
przerosło wszelkie oczekiwania samych pomysłodawczyń. 
Przede wszystkim wokół przygotowania spotkania zinte-
growały się wszystkie środowiska: Wójt Gminy, Sołtys Wsi 
Tarnów Opolski wraz z  Radą Sołecką, proboszcz tarnow-
skiej parafii oraz parafialny zespół Caritas, miejscowe Koło 
Mniejszości Niemieckiej, Stowarzyszenie Rodziców i  Przy-
jaciół Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych Gminy 
Tarnów Opolski, Publiczna Szkoła Podstawowa, Poczta Pol-
ska, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośro-
dek Kultury oraz osoby prywatne. W  gotowanie potraw, 
dekoracje i inne konieczne prace zaangażowało siły i własne 
środki 24 wolontariuszy. Nie sposób wymienić wszystkich: 
nauczycieli, pracowników szkoły i  uczniów pomagających 
w  przygotowaniu i  realizacji Wigilii (no i  w  uprzątnięciu 
po zakończeniu). Ważne jest to, że nie była to impreza typu: 
„pojedli, popili i poszli”. Miło było patrzeć, jak młodzi ludzie 
pomagają przybyłym, jak troszczą się o mniej sprawnych. Jak 
przejęte są dzieci przedstawiające jasełka. Wzruszenie zgro-
madzonych w  momencie składania im osobistych życzeń 
przez Księdza Proboszcza, aż nadto wymownie dowodziło, 
jak bardzo starsze osoby potrzebują życzliwości, uwagi i ser-
decznej obecności bliźnich. Niezawodny Pan Tolek czyli Teo-
dor Glensk kolędowo rozśpiewał wszystkich wprowadzając 
prawdziwie świąteczną atmosferę. Uczestniczący w spotka-
niu z pewnym ociąganiem opuszczali gościnne podwoje tar-
nowskiej szkoły, która użyczyła swej sali gimnastycznej na tę 
uroczystość dziękując organizatorom wylewnie.

Obecnie grupa inicjatywna zwiera szeregi, by do za-
równo jako Rada Seniorów w samorządzie być rzecznikiem 
interesów sporej części społeczności gminnej, zaś działając 
w ramach klubu i fundacji wyciągać jednych seniorów z głę-
bokich foteli, drugim pomagać realizować marzenia, innym 
zapewnić to, czego nie otrzymują od bliskich. 

Radzie Seniorów, klubowi i Fundacji „Słoneczna Jesień” 
życzymy powodzenia, realizacji za-
mierzeń i  wielu dobrych pomysłów. 
Udowodnijcie, że życie w  każdym 
wieku jest cenne, może być piękne 
i wartościowe. Można poprawić wła-
sny los pomagając innym. Można 
spełniać marzenia, kochać bliskich 
jednocześnie nie rezygnując z  wła-
snych potrzeb. Babcie, zzujcie kapcie! 

Na przekór stereotypowi babci w kapciach
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Wieści ze szkół
Przedświąteczne dni grudnia w  placówkach oświato-

wych naszej gminy obfitowały w  same przyjemności: mi-
kołajki, jasełka, wigilie klasowe… Wszystkie te uroczystości 
wprowadziły uczniów, nauczycieli i  rodziców w  magiczny 
okres Świąt Bożego Narodzenia. Były okazją do spotkań, do 
rozmów, refleksji, ale przede wszystkim okazją, by być po 
prostu razem.

Mikołajki w naszej szkole
Naszą szkołę odwiedził długo oczekiwany gość – Świę-

ty Mikołaj. Przybył w  asyście dwóch pomocników. Młodsi 
uczniowie klas I – III z wielką radością powitali przybyszów. 
Po miłej pogawędce dzieci zaśpiewały i zatańczyły. Wykaza-
ły się także sporą zręcznością przeskakując przez laskę Mi-
kołaja. Na koniec wszyscy zostali obdarowani prezentami. 
Uczniowie również wręczyli miłym gościom własnoręcznie 
przygotowane podarunki – serduszka i rysunki. Przedstawi-
ciele Samorządu Uczniowskiego częstowali wszystkich cu-
kierkami, uczniowie klasy czwartej zorganizowali natomiast 
wspaniałą ucztę, na której nie zabrakło także pomocnika 
Świętego Mikołaja. To był naprawdę bardzo miły dzień.

PSP Nakło

Niezwykłe Jasełka w Przyworach
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie Pu-

blicznego Gimnazjum w Przyworach przygotowali dla swo-
ich najbliższych oraz społeczności lokalnej jasełka. Przedsta-
wienie odbyło się w Wiejskim Domu Kultury i cieszyło się 
dużym zainteresowaniem uczniów i  ich rodziców, nauczy-
cieli oraz zaproszonych gości. Wspaniała publiczność podzi-
wiała nie tylko talent aktorski młodzieży, która wcieliła się 
w role współczesnych dziennikarzy oraz tradycyjne postacie 
biblijne, ale także piękny śpiew kolęd i  pastorałek. Była to 
wspaniała okazja, aby przybliżyć widzom historię Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz wprawić wszystkich w  magiczną at-
mosferę świąt. Program artystyczny przygotowali uczniowie 
pod opieką nauczycieli.

PG Przywory

W Kątach Opolskich po raz kolejny  
został zorganizowany  

Świąteczny Festyn Bożonarodzeniowy 

W czasie uroczystości można było posmakować wyśmie-
nite ciasta domowe, pierniki, wypić kawę i  aromatyczną 
herbatę. Do nabycia były piękne i  niepowtarzalne ozdoby 
świąteczne wykonane przez uczniów, rodziców i nauczycie-
li. Piękne przedmioty cieszyły oko, a pomysłowość twórców 
zachwycała licznie zgromadzonych gości. Uczniowie wraz 
z  nauczycielami przygotowali mnóstwo atrakcji, m.in. wy-
stęp chóru Cantabiles, pastorałki i  wiersze w  wykonaniu 
szkolnego chóru, a także występ uczniów, którzy zaprezen-
towali umiejętności gry na różnorodnych instrumentach 
muzycznych (gitara, skrzypce, trąbka czy flażolet). Świątecz-
ny Festyn Bożonarodzeniowy stał się historią, a biorąc pod 
uwagę atmosferę i zaangażowanie w jego organizację, można 
śmiało stwierdzić, że był udany. Oby w przyszłym roku nie 
zabrakło nam pomysłów. Wierzymy, że kolejna edycja Świą-
tecznego Festynu znowu obudzi ducha Świąt Bożego Naro-
dzenia w  naszej społeczności. Dyrektor Szkoły składa ser-
deczne podziękowania sołtysowi wsi Kąty Opolskie - Janu-
szowi Borowiakowi, rodzicom, nauczycielom oraz uczniom 
za serdeczną współpracę i  zaangażowanie, a  także wszelką 
pomoc w przygotowaniu imprezy. Dzięki Waszej pomocy te-
goroczny Festyn był wyjątkowy. Po raz kolejny pokazaliście, 
że zawsze możemy liczyć na Wasze wsparcie i pomocną dłoń.

PSP Kąty Opolski

Przedszkolne „Słoneczka”  
z Tarnowa Opolskiego

Nasze przedszkolne „Słoneczka” mogły poczuć się jak 
prawdziwi aktorzy, którzy wraz ze swoimi reżyserami od-
były tournée z  przedstawieniem bożonarodzeniowym. Na 
premierę spektaklu zaproszono rodziców dzieci oraz przed-
stawicieli Urzędu Gminy, GOPS-u, placówek oświatowych, 
a  także licznych sponsorów i  przyjaciół placówki. Odegra-
ne jasełka w  wykonaniu grupy 5 – latków wywołały wiele 
pozytywnych emocji, a  u  niejednego widza łezkę w  oku. 
Przepiękna scenografia, nastrojowe kolędy oraz stroje, 
przygotowane przy współpracy z  rodzicami, dopełniły ca-
łości. Przedszkolaki zaprezentowały się również przed swo-
imi kolegami i  koleżankami, pracownikami placówki oraz 
Babciami i  Dziadkami przy okazji ich Święta. Do śpiewu 
kolęd dołączyli wszyscy, co podkreśliło świąteczny nastrój. 
Na zakończenie tournée „Słoneczka” wystąpiły w  kościele 
Św. Marcina w Tarnowie Opolskim. Przedstawienie w  tym 
miejscu nabrało szczególnego charakteru, a obejrzeć mógł je 
każdy, kto do tej pory nie miał okazji albo ktoś, kto chciał 
przeżywać to… jeszcze raz.

PPZOI Tarnów Opolski
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II miejsce ucznia PSP Nakło  
w Polsce

Sukces MARCINA SALZBURGA – ucznia klasy V 
PSP w  Nakle, który brał udział w  ogólnopolskim konkur-
sie plastycznym pod hasłem: „Zmieniam nawyki dbam 
o klimat”, a którego celem było utrwalanie właściwych na-
wyków proekologicznych oraz kształtowanie świadomo-
ści dzieci i młodzieży, a także ich rodziców w zakresie roli, 
jaką w  codziennym życiu odgrywa środowisko naturalne 
człowieka oraz potrzeby ochrony tego środowiska. Prezen-
towana praca wymagała trochę wysiłku, ale się opłaciło.  
W  nagrodę Marcin otrzymał tablet i  konsolę do gier. 
GRATULACJE!!!

PSP Nakło 

Projekt „Pomnażajmy talenty. 
Żyjmy jak można najpiękniej”
W  roku szkolnym 2014/2015 w  PSP w  Tarnowie Opol-

skim realizowany jest projekt, którego głównym celem jest 
przygotowanie z uczniami "Koncertu Radości" i podzielenie 
się z innymi efektami swojej pracy. Pragniemy, aby poprzez 
jego realizację wzmocnić w  uczestnikach poczucie własnej 
wartości i przekonania, że są bardzo ważni i niezbędni w gru-
pie. Autorkami projektu są Irena Wojtala - pedagog szkol-
ny i  s. Dorota Bryś-katechetka. Realizacja przedsięwzięcia 
rozpoczęła się 22.09.2014r. i potrwa do 12.06.2015r. W każ-
dym miesiącu regularnie odbywają się zajęcia integracyjne 
i warsztatowe, podczas których dzieci odkrywają swoje zdol-
ności, pomnażają je i z pasją dzielą się z innymi swoimi osią-
gnięciami. W listopadzie została zorganizowana wycieczka 
integracyjna do Poręby i  Leśnicy. W  domu rekolekcyjnym 
w Porębie gościły nas Siostry Służebniczki NMP. Dzięki wie-
lu dobrym ludziom, spędziliśmy piękne dni, poznając siebie 
nawzajem i mieliśmy okazję, by podzielić się z innymi tym, 
co sprawia nam radość i daje poczucie spełnienia. W grud-
niu w  ramach realizowanego projektu, zostały przeprowa-
dzone warsztaty artystyczne. Podczas zajęć dzieci wykony-
wały różne ozdoby świąteczne, które zostały wykorzystane 
na kiermaszu z okazji Bożego Narodzenia. Każdy z uczestni-

ków mógł znaleźć coś interesującego dla siebie i zająć się tym 
podczas pracy. Była to dla nas świetna okazja do wyprakty-
kowania SPRAWNYCH RĄK. Bezpośrednio przed święta-
mi odbyły się też warsztaty teatralne. Prowadząca zaprosiła 
wszystkich uczestników i opiekunów do ćwiczeń prawidło-
wej mowy i deklamowania tekstu. Warsztaty teatralne były 
świetną zabawą dla uczniów, a jednocześnie zmobilizowały 
nas do trudnej sztuki wyraźnego mówienia. Teraz już mamy 
nowe plany na nowy semestr! W lutym na zajęciach rozpocz-
niemy intensywne przygotowania do Koncertu Radości, któ-
ry będzie uwieńczeniem naszego projektu. Dzieci z wielkim 
zaangażowaniem czekają już na ten czas i są bardzo twórcze 
w  tworzeniu naszego przedstawienia. Przed nami jeszcze 
wiosenny piknik z rodzicami w ogrodzie Sióstr Służebniczek 
w Tarnowie Opolskim.

PSP Tarnów Opolski

Sukcesy sportowe uczniów PSP  
w Tarnowie Opolskim

Uczniowie PSP Tarnów Opolski wzięli udział w  Zawo-
dach Półfinału Wojewódzkiego w  Halową Piłkę Nożną, 
które odbyły się w  Oleśnie. W  turnieju brały udział cztery 
drużyny. W Zawodach tych Michał Sparwasser uzyskał tytuł 
najlepszego strzelca za zdobycie pięciu bramek.

Wyniki rywalizacji

miejsce I PSP nr 2 z Olesna

miejsce II
PSP z Tarnowa Opolskiego (skład: Bartosz Janiszewski 6a, Andrzej 

Kampa 6, Tomasz Reinert, Jakub Blaut, Marcin Labisz, Filip Fortuna, 
Michał Sparwasser, Szymon Jasiński, Mateusz Mateja, Paweł Lisek)

miejsce III PSP nr 2 z Kluczborka

miejsce IV PSP w Staniszczach Wielkich

Uczniowie PSP Tarnów Opolski rywalizowali również 
w Półfinale Wojewódzkim w Mini Piłkę Ręczną w Grodko-
wie. Po rywalizacji „fair play” wyniki rozgrywek przedsta-
wiały się następująco:

Wyniki rywalizacji

miejsce I PSP nr 3 z Grodkowa

miejsce II
PSP z Tarnowa Opolskiego (skład: Bartosz Janiszewski 6a, Andrzej 

Kampa 6, Tomasz Reinert, Jakub Blaut, Marcin Labisz, Filip Fortuna, 
Michał Sparwasser, Szymon Jasiński, Mateusz Mateja, Paweł Lisek)

miejsce III PSP nr 1 z Kluczborka

To naprawdę wielki sukces, gdyż w rozgrywkach rywa-
lizujemy z uczniami szkół sportowych - szkół, przy których 
działają uczniowskie kluby sportowe. Chłopcy aby brać 
udział w  wyżej wymienionych zawodach, musieli pokonać 
swoich rywali na szczeblu gminy, półfinału powiatu oraz fi-
nału powiatu. Do rozgrywek uczniów przygotowywały pa-
nie: Sylwia Mielnik i Dorota Wiesner.

PSP Tarnów Opolski
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Nic dziwnego zatem, że balowiczom do końca dopisywa-
ły wspaniałe humory, zaś licytujący wykazali się szczodro-
ścią i… żyłką hazardową, doskonale się przy tym bawiąc.

Aukcja przyniosła 7710 złotych, zaś organizatorzy mogli 
dorzucić do ogólnej puli 2938 złotych zysku. Zebrane środ-
ki zostaną przekazane Kapitule „Kwiatu Tarniny”. Wiosną 
zdolni młodzi ludzie z całej gminy będą aplikować do tej na-
grody, której wręczenie odbędzie się podczas podsumowania 
kolejnego sezonu pracy GOK- u.

Dziękujemy ofiarodawcom, licytującym i wszystkim 
pomagającym przy organizacji balu. Szczególne wyrazy 
wdzięczności kierujemy do radnego Zygmunta Piertuszki za 
nieocenioną pomoc. 
Dary na aukcję przekazali: 

 � Wójt Gminy Tarnów Opolski – Krzysztof Mutz 
 � Zdzisław Barglik
 � Klaudia Małek
 � Agnieszka Okos
 � Monika Walczak Hurtownia Kwiatów „Prestige”
 � Eleonora Fikus 
 � Szymon Dyga 
 � Zygmunt Pietruszka Kwiaciarnia „Storczyk”
 � Małgorzata Orlik 
 � Teresa Orlik 
 � Iwona Janetzko 
 � Roman Orlik Zakład Tapicerski
 � Karina Małyska 
 � Anna Pączko 
 � Antoni Zyła
 � Młodzieżowa reprezentacja Odry Opole 
 � Klub Siatkarski ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Imprezę finansowo wsparli: Zygmunt Pietruszka, Ewa 
Loster, Andrzej Klama, Szymon Dyga. 

GOK

Na zabawie w słusznej sprawie (cd.)



9

www.tarnowopolski.pl

nr 1/2015 Wydarzenia kulturalne 

W czasie ostatniej XIV już edycji projektu w naszej miej-
scowości powstał jeden z 570 rejonów Szlachetnej Paczki. To 
sukces dla Tarnowa Opolskiego i  szansa dla wielu rodzin 
z naszej okolicy do tego, aby podnieść się i iść w przyszłość 
z  podniesioną głową i  wiarą w  siebie. Od października do 
końca listopada 18 tarnowskich wolontariuszy dotarło do 
ponad 40 rodzin, które otrzymały pomoc w ramach projektu 
Szlachetna Paczka. Wolontariusz Szlachetnej Paczki staje się 
bohaterem, przekraczając próg biedy. Jest to nie lada wyzwa-
nie, bowiem swój wolny czas spędza się u rodzin. Wolonta-
riusz poznaje rodziny, aby móc dowiedzieć się, czy przyzna-
na pomoc nie przyzwyczai potencjalnych obdarowanych do 
tzw. postawy „należy mi się”, bo to nie takich rodzin szu-
kamy w projekcie. To dzięki wolontariuszom, którzy bardzo 
intensywnie pracowali przez ostatnie miesiące przeznaczając 
swój wolny czas na pomoc innym Tarnowski rejon odniósł 
duży sukces. 

W  dniach 13 – 14 grudnia 2014 r. odbył finał projektu 
podczas którego 27 naszych rodzin otrzymało mądrą pomoc. 
Ważną rolę w całym projekcie pełnią darczyńcy. To dzięki 
nim możemy cieszyć się z bezcennych uśmiechów dzieci, ze 
wzruszenia matek i  w  końcu z  radości całej rodziny, która 
często nie może uwierzyć, że są ludzie o  tak wielkich ser-
cach. Darczyńcy, którzy bezinteresownie pomagają wybra-
nej przez siebie rodzinie to również bohaterowie. Darczyńca 
razem z wolontariuszem wygrywa czyjeś marzenia i pomna-
ża dobro, które wraca. Nie mogę pominąć także dobroczyń-
ców, którzy wspierają Paczkę finansowo. Bez nich projekt nie 
mógłby się rozwijać. 

Dziękuję WSZYSTKIM którzy sprawili, że finał w Tar-
nowie był godny finału: hurtowni Kwiatów Prestige Opole, 
Naszym strażakom z OSP Tarnów Opolski i OSP Kosoro-
wice, Marcinowi Muc, Marcinowi Klama, mojej mamie, 
Grupie Eko, Rafałowi Zmuda, Wojciechowi Glensk oraz 
wszystkim osobom, które dołączyły do stworzenia paczki 
robionej przez Drużynę SuperW Tarnów Opolski, a w szcze-
gólności panu Wójtowi Krzysztofowi Mutz i  pani Magda-

Szlachetni są wśród nas (cd.)

lenie Chudowskiej. Dziękuję tym którzy od początku mnie 
wspierali: Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, soł-
tysom, pielęgniarkom, proboszczom, naszemu oddziałowi 
CARITAS, stowarzyszeniu Nasze Przywory oraz wszystkim 
których nie jestem tutaj wstanie wymienić. Jesteście wielcy. 
Jeszcze raz dziękuję wszystkim darczyńcom. Daliście impuls 
do zmiany 27 rodzinom. Średnia wartość wszystkich paczek 
w rejonie wyniosła ponad 37 tys. zł. Rozwieziono również 
16 ton opału. Jednak największe podziękowania należą się 
wolontariuszom. To oni dotarli i odnaleźli rodziny. Za to dla 
Was wielkie ukłony z  mojej strony. Największymi bohate-
rami w tym projekcie są rodziny, które podjęły wyzwanie 
i same walczą o swój byt. Chciały się spotkać z wolontariu-
szem i dać sobie szanse – przyszłość jest wasza. WSZYSCY 
WYGRALIŚMY. Razem, możemy tworzyć wielkie rzeczy.

Ja zaś chciałabym podzielić się słowami Jana Pawła II 
dzięki którym wolontariat staje się dla mnie czymś więcej, 
niż tylko wolontariatem: „Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to, co ma, lecz 
przez to, czym się dzieli z innymi.” 
Do zobaczenia w przyszłej edycji Paczki 

Sylwia Kuznik
Lider rejonu Tarnów Opolski

w projekcie SZLACHETNA PACZKA

Oj, maluśki...
Kolędy i pastorałki należą do pieśni chętnie śpiewanych 

i  słuchanych. Spośród licznych utworów bożonarodzenio-
wych, w jakie bogata jest polska tradycja – i ta ludowa, i ta 
literacka – szczególny urok mają te, wykonywane przez góra-
li. Nic więc dziwnego, że tegoroczny „Koncert Kolęd” w wy-
konaniu Kapeli „Ogórki” zgromadził zacne grono słuchaczy.

Muzycy pochodzą z  jednej rodziny – Ogórków właśnie. 
Od wielu lat ten rodzinny zespół koncertuje ludziom na 
uciechę i Panu Bogu na chwałę. Kilka lat temu mieszkańcy 
Tarnowa Opolskiego mieli możliwość zapoznać się z brzmie-
niem i  umiejętnościami tego „rodzinnego biznesu”. Jak 
wspomniano, w tym roku „Ogórki” przybyły jako kolędnicy. 
Inaczej niż dotychczas, gminny koncert kolędowy odbył się 
w  dwóch odsłonach: w  Tarnowie Opolskim i  (tradycyjnie) 
w Kosorowicach. W obu świątyniach zgromadziło się liczne 
grono słuchaczy. Prezentacji zespołu oraz jego pożegnania 
(w obu wypadkach) podjął się Zdzisław Barglik – prywatnie 
krajan i przyjaciel muzyków.

Kapela podczas występów złożyła obecnym noworoczne 
życzenia w pięknej góralskiej gwarze. Uczestniczący w ko-
sorowickim koncercie Wójt Gminy Krzysztof Mutz odpo-
wiedział im w niemniej pięknym narzeczu śląskim. „Wszak 
Ślązacy nie gęsi, lecz swój język mają.”

Do siego roku!, GOK
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Niech gra do końca świata i jeden 
dzień dłużej!

Wbrew różnego rodzaju zakusom, Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy co roku gra i  pomaga. Po raz kolejny, 
z  inicjatywy Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gim-
nazjum w Tarnowie Opolskim, zorganizowano to wydarze-
nie w naszej gminie. Opiekę nad wolontariuszami sprawo-
wała Renata Patola, a  wsparciem służył Gminny Ośrodek 
Kultury. 

Na program artystyczny złożyły się występy tarnowskich 
przedszkolaków, zespołu Śpiewograje, Kasi Wystrach, Domi-
nika Blachowskiego, zespołów tanecznych: Hałas, Element, 
Wal - Nak oraz kabaretu Ludziska z Grodziska, szanty śpie-
wane przez grupę Szantażyści, pokaz żonglerki artystycznej 
w  wykonaniu Krzysztofa Riewolda. Imprezę brawurowo 
poprowadził Wojciech Glensk. W  mini kawiarence serwo-
wano domowe wypieki ofiarowane przez rodziców uczniów. 
Na ulicach Tarnowa Opolskiego i  Kosorowic można było 
spotkać wolontariuszy z orkiestrowymi puszkami. Imprezę 
zakończono tradycyjnym „Światełkiem do nieba”. Zebrane 
fundusze zostaną przeznaczone dla podtrzymania wysokich 
standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych 
i onkologicznych oraz dla godnej opieki seniorów. 

Dzięki ofiarności mieszkańców naszej gminy udało się 
zebrać i przekazać na konto fundacji 5148,31 zł.

Dziękujemy wszystkim za okazałą pomoc i hojność. 
Sie ma!

GOK

W karnawale nie brak okazji do zabawy. Nic jednak nie 
zastąpi tej jednej wyjątkowej, jaką jest Babski Comber. Wy-
zwala on w  organizatorach i  uczestnikach wulkany energii 
i pomysłowości. Niebanalne stroje, pomysłowe fryzury, orygi-
nalne konkursy – wszystko to dostarcza piękniejszej połowie 
ludzkiego rodu okazji do wspólnego biesiadowania i  szam-
pańskiej zabawy. Nie inaczej było w Kosorowicach, gdzie 17 
stycznia br. sołtysi: Jan Czech i Szymon Dyga, wspomagani 
przez kilku przedstawicieli płci (nie wiadomo dlaczego) zwa-
nej silniejszą, podejmowali 120 pań. Nie obeszli się jednak 
bez pomocy – wystrojem i poczęstunkiem zajął się Gminny 
Ośrodek Kultury. Bawiono się wspaniale, o  czym świadczy 
fakt, iż uczestniczki imprezy w  domowe pielesze wróciły 
w porze bardzo wczesnej... tuż przed wschodem słońca.

GOK

...się działo, była zabawa i znowu nocy było mało...

Dla młodych duchem
Koniec stycznia to czas, gdy „wcześniej urodzeni” darze-

ni są szczególnymi względami. W Tarnowie Opolskim także 
odbyło się spotkanie seniorów, lecz postanowiono uhonoro-
wać ich nie tylko jako babcie i dziadków. Tym razem nie było 
występów najmilszych wnucząt, słodkich buziaków i wzru-
szających laurek. Było spotkanie przy kawie, kołaczu i muzy-
ce dojrzałych, lecz duchem wciąż młodych osób. Sołtys Jan 
Czech, radny Zygmunt Pietruszka, Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Rada Seniorów Gminy Tarnów Opolski zadbali o to, by 
przy pięknie nakrytych stołach zgromadzeni miło spędzili 
czas. Wójt Gminy Krzysztof Mutz, któremu inne zobowią-
zania nie pozwoliły przybyć przysłał życzenia przekazane 
w  imieniu władz przez Sekretarza Gminy Krystiana Woj-
talę i wsparł imprezę finansowo. Pan Krystian zadbał także 
o muzyczno – słowną oprawę uroczystości.

Rozgrzani ciepłą atmosferą biesiadnicy dali prawdziwy 
popis w trakcie „Parady Dowcipów”. Okazało się, że nie tylko 
znają i lubią wszelkie żarty i kawały ale i potrafią je z werwą 
opowiadać. A wiadomo – śmiech to najlepsze lekarstwo i ko-
smetyk! Życzymy dalszych lat w zdrowiu i dobrym humorze!

GOK
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Ferie bez śniegu ale z pomysłem
Zima tego roku jaka jest – każdy widzi. Jako że ferie pod 

względem aury przeważnie zimowe były tylko z nazwy, nie 
dało się zapewnić dzieciom prawdziwie zimowych atrakcji. 
Nie znaczy to jednak, że podopieczni, którzy uczestniczyli 
w organizowanych dla nich zajęciach w Gminnym Ośrodku 
Kultury, mieli czas na nudę. Dwukrotnie dzieci z całej gminy 
wyjeżdżały do Opola. We wspaniale odnowionym Opolskim 
Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki uczestniczyły 
w spektaklu „Szpak Fryderyk”, zaś w kinie obejrzały film 
„Dzwoneczek i Bestia z Nibylandii”. Na zajęciach plastyczno 
– technicznych mogły zrobić własne laleczki. Kreatywnością 
i pomysłowością wykazały się też projektując i realizując po-
mysł na maskę karnawałową. Jednego dnia cała pracownia 
zakwitła – za sprawą kolorowych kwiatów z bibuły. Nie brak 
było okazji do ruchu. Organizowano zajęcia na Hali Sporto-
wej. Bardzo interesujące okazały się warsztaty z pantomimy, 
podczas których najmłodsi uczyli się gestem i ruchem wy-
rażać emocje i opisywać świat. Jak co roku, na jeden dzień 
udano się z wizytą do tarnowskich strażaków. Ciepłe przyję-
cie, ciekawe opowieści i możliwość bezpośredniego kontaktu 
z wszelakim sprzętem ratowniczo – gaśniczym sprawiły, że 
dzieci nie kwapiły się do opuszczenia gościnnych progów 
remizy.

Podczas ferii zmienione były godziny otwarcia filii, gdzie 
dzieci mogły znaleźć opiekę w czasie wolnym od nauki. Za-
kres i rodzaj zajęć w poszczególnych sołectwach uzależnio-
ne były od zainteresowań, potrzeb i warunków sprzętowo 
– lokalowych. 

GOK

„…bez miłości świat nic nie wart…”
Walentynki są niezmiennie świetną okazją do imprez 

z serduszkiem w tle. By przypomnieć, że nie tylko nastolat-
kom przystoi okazywanie uczuć, Gminny Ośrodek Kultury 
zorganizował w sobotę 7 lutego w Kosorowicach koncert „Bo 
to jest miłość”. Na program złożyły się pieśni, arie i  ariety 
z popularnego repertuaru operetkowego. Wykonawcami byli: 
artystka ormiańskiego pochodzenia, sopran koloraturowy - 
Naira Ayvazyan, tenor - Tomasz Białek i  akompaniatorka, 
pianistka - Grażyna Griner. Śpiewacy wykonali wiele duetów 
i pieśni solowych. Wśród nich znane i lubiane „Usta milczą, 
dusza śpiewa…” (z  której zaczerpnięto tytuł notatki) czy 
też (niezapomniane w wykonaniu Jana Kiepury) „Brunetki, 
blondynki…” Przy tym Pan Tomasz wykazał się talentami 

showmana. Zresztą wciąganie publiczności do wspólnego 
śpiewania i aktywnego odbioru było integralną częścią kon-
certu. Czas koncertu minął jak mrugnięcie okiem i artyści, 
choć wielce chwalili organizatorów i  publiczność, pojechali 
dalej, by innym śpiewać o miłości. Niezmordowany piewca 
kobiecych wdzięków, rodzimy poeta i  fraszkopisarz – Zdzi-
sław Barglik, uzupełnił koncert kilkoma swoimi utworami 
oraz interesującymi informacjami o patronie Dnia Zakocha-
nych – świętym Walentym. Publiczność długo jeszcze pozo-
stała na miejscu korzystając z okazji miłego spotkania ze zna-
jomymi w sobotni wieczór. Muzyczne wieczorki szybko zdo-
bywają swoją publiczność. Po koncercie słychać było speku-
lacje i propozycje następnych koncertów. A dlaczego by nie?

GOK
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Wybraliśmy nowych Sołtysów i Rady Sołeckie

Zestawienie wyników wyborów na Sołtysów i do Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019 

Miejscowość Data i miejsce zebrania Sołtys Rada Sołecka

Walidrogi 02.03.2015 świetlica wiejska 
w Walidrogach Werner Piontek

Piotr Gryc, Joanna Jalowska, Alicja Kochanek, Bartosz Wzorek, Mariusz 
Tarnowski, Waldemar Wilk, Roman Kochanek, Tomasz Petela, Aldona Rysz, 
Adam Maciejewski

Kosorowice 03.02.2015 świetlica wiejska 
w Kosorowicach Szymon Dyga

Tomasz Rega, Krzysztof Halupczok, Patryk Kowol, Piotr Walecko, Bożena Tkocz, 
Sylwia Kuźnik, Henryk Borowczyk, Mariola Gus, Bernard Gawlik, Sebastian 
Zmuda 

Kąty Opolskie 04.02.2015 świetlica wiejska 
w Kątach Opolskich Janusz Borowiak

Joanna Pędzik, Roman Pędzik, Jolanta Schmolke, Waldemar Widera, Aleksandra 
Polańska, Roman Polański, Dorota Zmuda, Piotr Blaut, Marcin Wieszała, 
Waldemar Schreiber

Przywory 05.02.2015 świetlica wiejska 
w Przyworach Lidia Urban Teodor Okos, Norbert Duda, Patrycja Bartylla, Barbara Gabor, Robert Stachura, 

Ewa Szymik, Edyta Kotula, Regina Okos, Jacek Suchanek, Aleksandra Poloczek

Miedziana 06.02.2015 świetlica wiejska 
w Miedzianej Joanna Pietruszka

Agnieszka Orlik, Czesław Bargiel, Józef Hładun, Alfred Kobienia, Sebastian 
Kondziela, Tomasz Patola, Krzysztof Smolarek, Marcin szwach, Sandra 
Sparwasser

Tarnów Opolski 09.02.2015 Sala budynku OSP 
w Tarnowie Opolskim Paweł Kampa

Zygmunt Pietruszka, Zbigniew Bahryj, Bożena Piechówka, Andrzej Klama, Ewa 
Loster, Krystyna Barglik, Wojciech Glensk, Agata Wocławczyk, Józef Mateja, 
Katarzyna Zyła

Nakło 10.02.2015 świetlica wiejska 
w Nakle Rafał Zmuda

Bernard Sonsala, Roland Przybyła, Adrian Sobel, Rudolf Urban, Anna Patoła, 
Teresa Chluba, Barbara Sonsala, Justyna Boronowska, Andrzej Patoła, Piotr 
Sleziona

Raszowa 11.02.2015 świetlica wiejska 
w Raszowej Andrzej Mateja

Dariusz Ociepka, Zygmunt Cichoń, Barbara Mientus, Krzysztof Mientus, Jacek 
Mateja, Jan Mróz, Ginter Lyssy, Bernadeta Nieświec, Marian Janiszewski, 
Gabriela Wołczyk

W trakcie zebrań wiejskich sołtysi przedstawili spra-
wozdania z działalności samorządu mieszkańców za okres 
upływającej kadencji. Najważniejszym punktem zebrań 
był wybór Sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 
2015-2019. Podczas zebrań wiejskich obecni byli Wójt Gmi-
ny Krzysztof Mutz, Przewodniczący Rady Rudolf Urban, 
Sekretarz Gminy Krystian Wojtala, a także pracownicy  

Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście. Zebrania były okazją 
do podsumowania minionej kadencji. Omówiono także pla-
ny zamierzeń na 2015 rok i dalsze. Gratulujemy wyboru Soł-
tysom i poszczególnym Członkom Rad Sołeckich. Życzymy 
owocnej pracy na rzecz rozwoju każdej miejscowości Naszej 
Gminy. Zadań do wykonania jest jeszcze bardzo wiele cho-
ciaż widać już efekty poprzednich działań.

Wszystkiemu winien Niedźwiedź
W trzecią sobotę stycznia liczący około 15 osób barwny 

korowód przebierańców z wodzonym przez nich Niedźwie-
dziem odwiedził mieszkańców Kątów Opolskich. Piłka-
rze LZS-u, kultywując stary śląski obyczaj na zakończenie 
karnawału, po raz kolejny odegrali rytuał pożegnania zimy, 
a z nią wszelkiego zła. Odwiedziny Niedźwiedzia do pomyśl-
na wróżba dla gospodarstwa, a  taniec z  misiem gospodyni 
zapewni powodzenie we wszelkich przedsięwzięciach. 

Mieszkańcy Kątów Opolskich obdarowywali przebie-
rańców słodyczami, jajami oraz datkami pieniężnymi, które 
w całości przeznaczone zostaną na cele statutowe LZS Odra 
Kąty Opolskie w najbliższym sezonie sportowym. Słodycze 
jak co roku Niedźwiedź rozdał dzieciom, które chórem od-
śpiewały w  sali klubu piosenkę ”Stary Niedźwiedź mocno 
śpi”. Na zakończenie wieczorem odbyła się zabawa tanecz-
ną z  zespołem Wegas, podczas której Niedźwiedziowi od-
czytano skt oskarżenia za wszystkie poniesione nieszczę-
ścia w  2014 roku, które odwiedziły naszą wieś a  następnie 
uśmiercono winowajcę. Miejmy nadzieję, że obrzęd ten nie 
zaniknie i  w  przyszłym roku znów będziemy mogli gościć 
u siebie ‘bera”.

Sołtys wsi Kąty Opolskie
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zatem i tym razem w programie znalazły się kolędy polskie, 
niemieckie oraz pochodzące z  innych krajów europejskich. 
Nie zabrakło najsłynniejszej kolędy, która prawie 200 lat 
temu powstała w małej austriackiej miejscowości Oberndorf, 
czyli „Cicha noc”, którą do tej pory przetłumaczono na po-
nad 300 języków oraz dialektów. Zebrani mogli także zaśpie-
wać razem z chórem niektóre utwory, w myśl sentencji „Kto 
śpiewa i gra, ten podwójnie się modli”. Może po tak pięknym 
występie poszerzy się grono chórzystów? 

Sylwia Michala 

My wiemy, że kochamy to,  
co robimy!

Po dłuższej przerwie niż zawsze odbył się w Miedzianej, 
w kościele filialnym Bl. Bronisławy, półtora godzinny Kon-
cert Kolęd, Piosenek i Pastorałek Świątecznych. Wysłuchało 
go ponad sto osób, które 23 wykonawców przyjęło owacjami 
na stojąco. Wszyscy z członków chóru to amatorzy w różnym 
wieku, od dzieci przez młodzież do osób dojrzałych i  star-
szych. Piosenki wykonujemy całym sercem i najpiękniej jak 
potrafimy. Doceniono to na koncercie w Miedzianej jak rów-
nież w  Sanatorium Sebastianeum Silesiacum w  Kamieniu 
Śląskim, gdzie chór zaproszono na koncert. Na nasz temat 
znalazł się też mały artykuł w Gościu Niedzielnym, gdzie byli-
śmy bardzo ciepło ocenieni. Dziękujemy i zapraszamy za rok.

Sołtys wsi Miedziana

Ferie w Miedzianej
W  czasie ferii Świetlica w  Miedzianej zaprosiła dzieci 

i młodzież do udziału w zajęciach „Pojedynek z nudą”. Za-
jęcia odbywały się w  godzinach przed i  popołudniowych 
wspólnie z  panią Kasią Dyga, która wszystko zaplanowała 
i  zrealizowała dzieci mogły uczestniczyć w  zajęciach kuli-
narnych, artystycznych i ruchowych. Zajęcia cieszyły się du-
żym powodzeniem, średnio codziennie odwiedzało świetlicę 
ponad dwadzieścia dzieci. Do dyspozycji mieli także bilard, 
ping-pong, piłkarzyki, gry planszowe a  najmłodsi bogatą 
bajkową wideotekę. Ferie minęły w Miedzianej pod znakiem 
wspólnej zabawy i dobrego humoru.

Sołtys wsi Miedziana

Dzień Babci i Dziadka w Przyworach
Jak co roku Seniorzy z Przywór obchodzili swoje święto. 

Po uroczystej Mszy św. zostali zaproszeni do Domu Kultury, 
gdzie przywitała ich i  złożyła życzenia pani Sołtys. Ponie-
waż był to okres ferii zimowych, zaproszonych gości "bawi-
ły" Barbara Gabor i  Lidia Urban, intonując śpiew znanych 
wszystkim piosenek. Biesiadując przy kawie i pysznych ciast-
kach mogliśmy spędzić miłe przedpołudnie.

Sołtys wsi Przywory

Z życia sołectw 

Siłownia po chmurką  
w Kątach Opolskich

Już są! Na razie skromne - urządzenia do ćwiczeń na 
wolnym powietrzu, które na początku stycznia zostały za-
montowane na placu zabaw w  Kątach Opolskich. Ćwiczyć 
na siłowni „pod chmurką” mogą wszyscy chętni, niezależnie 
od wieku i poziomu sprawności fizycznej. Można z niej ko-
rzystać o każdej porze, w zależności od indywidualnych pre-
ferencji i trybu życia każdego użytkownika. Szczególnie za-
chęcam do korzystania rodziców odwiedzających ze swoimi 
pociechami plac zabaw. Będzie to motywacja nie tylko dla 
wszystkich mieszkańców ale również dla odwiedzających 
nas gości. Inwestycja została dofinansowana ze środków 
Urzędu Gminy przy pomocy środków zarezerwowanych dla 
sołectwa Kąty Opolskie. Więc serdecznie zapraszam! 

Sołtys wsi Kąty Opolski

Rozśpiewane Kąty Opolskie
W czasie Bożego Narodzenia w naszych kościołach mo-

żemy podziwiać piękny wystrój, szopki betlejemskie, przede 
wszystkim jednak pośpiewać kolędy. Na zakończenie tego 
okresu w  Kątach Opolskich zorganizowano koncert pieśni 
bożonarodzeniowych – w  ostatnią niedzielę stycznia na 
wspólne kolędowanie do kościoła zaprosił chór Canthabi-
les. W ciągu swojego ponad 15-letniego istnienia artyści dali 
wiele koncertów i mogli świętować nie jeden sukces, dlatego 
też parafianie z Kątów Opolskich mogą być dumni z takiego 
zespołu, co też na wstępie spotkania podkreślił proboszcz ks. 
Krzysztof Pagór. Chórowi od początku nieprzerwanie prze-
wodzi p. Zygfryd Maczurek dbając o wysoki poziom wokal-
ny oraz dobór utworów. A repertuar chóru jest przebogaty, 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sanatorium.kamienslaski.pl%2Findex.php%3Fgo%3D1400&ei=6FPUVOqQJsvxUs_Kg-gK&usg=AFQjCNEGsK3OOOSg8f6JFyyT9w5zu9Awww&sig2=QGLIHtvwtc35stNnjiLiCw&bvm=bv.85464276,d.d24
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„Podaruj radość na Święta”
W Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim 

odbyła się impreza pod hasłem „Święta tuż, tuż”. Zorganizo-
wana została dzięki inicjatywie wolontariuszy HOPE z firmy 
NUTRICIA – Pawła Świącika, Zbigniewa Krzysztonia oraz 
nauczycieli Przedszkola Publicznego w Tarnowie Opolskim 
- Agnieszki Zajdy i Jolanty Bogackiej. To przedświąteczne 
spotkanie miało na celu integrację członków Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych, działającego przy naszej placówce 
oraz wychowanków przedszkola we wspólnej zabawie i ko-
lędowaniu. Widownia była w pełni zapełniona a atrakcjom 
nie było końca. 

W ramach projektu „Podaruj Święta” sfinansowano wy-
stęp krakowskiego teatru „Stoliczku nakryj się”, w którym 
kilkoro dzieci i podopiecznych Stowarzyszenia miało oka-
zję aktywnie wziąć udział. Dla niektórych była to pierw-
sza w życiu okazja, aby stanąć na prawdziwej scenie obok 
prawdziwych aktorów. Kolejną atrakcją był zorganizowany 
Festiwal Piosenki Zimowo – Świątecznej, w którym brały 
udział wszystkie grupy przedszkolne, a także członkowie 
Stowarzyszenia. Występ z mikrofonem na scenie był nie lada 
wyzwaniem. Warto jednak było pokonać tremę, ponieważ 
nagrodą za udział w festiwalu były sfinansowane z projek-
tu prezenty – niespodzianki. Wolontariusze, jako Mikołaje, 
osobiście wręczali je uczestnikom. Dodać należy, że dzięki 
projektowi otrzymaliśmy także nowe stroje jasełkowe, któ-
re zapewne będą uświetniały nasze coroczne przedstawienia 
bożonarodzeniowe.

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych

Informacja o walnym zebraniu
Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci, Młodzieży 

i Osób Niepełnosprawnych Gminy Tarnów Opolski w dniu 
21.03.2015 o godz. 9.30 w siedzibie Publicznego Przedszkola 
w Tarnowie Opolskim. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
członków stowarzyszenia i przypominamy o obowiązku do-
starczania aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności oraz o 
płaceniu składek członkowskich.

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych

Kolędowanie w Kosorowicach
W kosorowickim Kościele pod wezwaniem Św. Jana 

Nepomucena 18 stycznia 2015 odbył się parafialny Koncert 
Kolęd. Dzięki przychylności Księdza Proboszcza - Piotra 
Janoszki – mieszkańcy Kosorowic mogli podziwiać występ 
Zespołu FERMATA, składającego się z uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Opolu, którzy wykonali na instrumen-
tach kolędy znane i śpiewane na co dzień, jak również nie-
znane pieśni i kolędy zagraniczne. Repertuar przypadł pu-
bliczności do gustu i został nagrodzony gromkimi brawami. 
Niedzielne popołudnie uświetnił również występ zespołu 
Kosorowiczanki ze swoim repertuarem świątecznym w ję-
zyku zarówno polskim jak i niemieckim. Nikt z kościoła nie 
wyszedł przed czasem, co jest najlepszym wyznacznikiem 
atrakcyjności koncertu.

Sołtys Wsi Kosorowice

W karnawale, działo się!
OSP Kosorowice jak co roku kultywowało starą tradycję 

Wodzenia Niedźwiedzia. W styczniu tradycyjny korowód 
przebierańców, mający symbolizować szczęście i pomyśl-
ność w nadchodzącym roku oraz urodzaj, odwiedził miesz-
kańców Kosorowic. Niejedna gospodyni została porwana do 
tańca, kierowca zapłacił mandat „Policjantowi", dziecko zo-
stało ubrudzone sadzami przez kominiarza, kardynał pobło-
gosławił, a Niedźwiedź na zabawie z zespołem Hades został 
zastrzelony. Nie martwmy się – za rok znowu ożyje a piękny 
śląski zwyczaj nie zaginie.

Czas karnawału to czas zabaw i balów - również Rada So-
łecka i Sołtys, przy wsparciu Wójta Gminy, w dniu 6 lutego 
zorganizowała bal karnawałowy dla najmłodszych miesz-
kańców wsi. Zabawy i śmiechu było co niemiara, o co zadba-
ły prowadzące – Natalia i Ania – organizując gry i konkursy 
z nagrodami dla uczestników. Dzieci nie chciały iść do do-
mów, czyli się podobało.

 Sołtys Wsi Kosorowice

Światowy dzień Chorego
11 lutego Parafialny Zespół Caritas w Kosorowicach, po 

raz piąty zorganizował spotkanie osób chorych i seniorów. 
Po porannej mszy świętej z błogosławieństwem lurdzkim 
chorzy zostali zaproszeni na wspólne śniadanie do świetli-
cy. Poczęstunek uświetniony został skeczami kabaretowymi 
oraz wspólnym śpiewem. Dobrze widzieć uśmiech starszych 
i schorowanych osób, którzy choć na chwilę zapominają 
o  swym cierpieniu. Swoją obecnością zaszczycili spotkanie 
- Wójt Gminy Krzysztof Mutz Ksiądz, Proboszcz Piotr Jano-
szka oraz sołtys wsi Szymon Dyga. Dziękujemy za wsparcie 
finansowe Urzędowi Gminy Tarnów Opolski oraz sklepowi 
Tomi-Markt.

 Elżbieta Reinert

Serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę, 
konstruktywne współdziałanie i poświęcenie na rzecz 

sołectwa i jego mieszkańców, byłemu sołtysowi  
Tarnowa Opolskiego – Janowi Czechowi,  

składają członkowie Rady Sołeckiej  
Tarnowa Opolskiego.
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Tu mieszkam, tu zmieniam
Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Tarnów Opolski 

uzyskała dofinansowanie realizacji projektu złożonego w ra-
mach konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” 
Fundacji Banku Zachodniego WBK. Projekt „Spotkajmy się 
na Via Regia” jest jednym z piętnastu w skali kraju, dofinan-
sowanym w kwocie 20 tysięcy złotych (maksymalny poziom 
dofinansowania w ramach grantu). Jego realizacja polegała 
będzie na renowacji zabytkowego wnętrza starej stanicy przy 
ul. Strzeleckiej w Nakle, wyeksponowanie starych map i fo-
tografii – nawiązując do bogatej historii tego miejsca tak aby 
stworzyć dobry klimat i warunki dla licznych spotkań i im-
prez – jednocześnie pielęgnując miejsce pamięci historycznej 
i przyczyniając się do pogłębienia więzi mieszkańców z miej-
scem zamieszkania.

Celem głównym projektu jest wskrzeszenie ducha po-
dróży średniowiecznym szlakiem handlowym Via Regia 
w zabytkowym budynku w Nakle i udostepnienie go szero-
kiej rzeszy odbiorców – mieszkańcom, przyjaciołom z okolic 
oraz licznym turystom. „Via Regia” to średniowieczny szlak 
handlowy, który rozpoczynał się w Calais (Francja) i kończył 
w Kijowie (Ukraina), a Nakło leży dokładnie na tym szlaku 
i odgrywało w przeszłości ważną rolę – zaznaczane na naj-
starszych mapach Śląska, stanowiło m.in. bazę postojową dla 
kupców i pielgrzymów z całej Europy i świata, przemieszcza-
jących się szlakiem.

Prace przy realizacji projektu rozpoczęły się w lutym a do 
pomocy zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby mieć swój 
udział w realizacji tego przedsięwzięcia.

W  razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy 
o kontakt pod numerem telefonu: 77 46 40 856.

Dzień Seniora w Raszowej
W piątek 16 stycznia 2015 r. Zespół Szkolno-Przedszkol-

ny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej wspólnie 
z DFK Raszowa zorganizował tradycyjnie już wspaniałe wy-
darzenie dla babć i dziadków pod hasłem: „Dzień Seniora”. 

W sali OSP Raszowa zgromadzili się dziadkowie naszych 
uczniów i przedszkolaków. Zaproszeni byli nie tylko dziad-
kowie, których wnuki uczą się w szkole i przedszkolu w Ra-
szowej, ale także wszyscy seniorzy z miejscowości. Dzieci 
zaprezentowały program artystyczny w języku polskim i nie-
mieckim. Uczniowie szkoły zaprezentowali sztukę teatralną 
„ Das schoenste Ei der Welt” („Najpiękniejsze jajko na świe-
cie”), z którą wystąpili podczas III Niemieckojęzycznych 
Konfrontacji Teatralnych w Tarnowie Opolskim w listopa-
dzie 2014 r. Zaprezentowane przez dzieci piosenki i wiersze 
wycisnęły nie jedną łzę wzruszenia u starszego pokolenia. 
Dzieci przygotowały dla swoich dziadków piękne kalendarze 
i upominki. Nie zapomniano również o seniorach, którzy nie 
mają już wnuków w wieku szkolnym, dla nich także przygo-
towano małe niespodzianki. Po części artystycznej był czas 
na rozmowy przy pysznym cieście. To wydarzenie wpisało 
się w już w stały kalendarz wydarzeń i z pewnością za rok 
odbędzie się w Raszowej następny „Dzień Seniora”, na który 
już dziś serdecznie zapraszamy.

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae
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Grudzień, to szczególny miesiąc. Każde dziecko niecier-
pliwie oczekuje – najpierw na Mikołaja, potem na Gwiazdkę. 
Dzieci w tarnowskim Domu Dziecka nie są pod tym wzglę-
dem wyjątkiem. Pomimo, iż Święty Mikołaj pukał do drzwi 
dzieci kilkukrotnie, to każda jego wizyta była wyjątkowa! 
Na tej nieco spóźnionej, z dnia 9 grudnia – zorganizowanej 
przez pracowników Zakładów Produkcyjnych Nutricia - naj-
pierw pojawiły się… Nie, nie elfy, ani aniołki, lecz panie ani-
matorki! Wraz z nimi przede wszystkim „wkroczyła”… cho-
inka! Prosto z  lasu. Przed przybyciem Mikołaja należało ją 
przemienić w świąteczne drzewko. Przemiany tej dokonały 
dzieci, tworząc najróżniejsze, najpiękniejsze (bo własnoręcz-
nie wykonane) ozdoby z całej masy różności przywiezionych 
przez sympatyczne panie. Wśród gwaru i  śmiechu dzieci 
tworzyły pomysłowe ozdoby i  ani się nie spostrzeżono, ze 
oczekiwany gość się zjawił. Przywitano go jak należy (choć 
najmłodsi z pewnym respektem). On dobrotliwie uśmiechał 
się spod bujnej brody ofiarując prezenty. Wszystkie dzieci 
okazały się na tyle grzeczne, że żadne bez podarku nie wy-
szło. Nawet najstarsi, którzy „nie wierzą w Mikołaja” na ten 
jeden jedyny dzień w roku stają się znów maluchami. 

Od wielu lat Dom Dziecka – z  kilkudniowym wyprze-
dzeniem w stosunku do kalendarza – organizuje uroczyste 
spotkania wigilijne. Przy wspólnym stole zasiadają wszyscy 
wychowankowie, personel na czele z  Panią Dyrektor oraz 
grono niezawodnych przyjaciół. Wśród nich grupa z Opol-
skiego Chóru Kameralnego, którzy przepięknie wykonują 
liczne pieśni świąteczne, pastorałki i  kolędy. Są uroczyste 

życzenia, opłatek, tradycyjne potrawy, paczki świąteczne 
(przygotowywane od wielu lat przez mieszkańców powia-
tu Saalfeld – Rudolstadt z  Niemiec) – wszystko jak należy. 
I choć scenariusz tych spotkań jest niezmienny i przewidy-
walny, każdego roku mówcom nieco łamie się głos, a co po-
niektórzy dyskretnie ocierają zwilgotniałe oczy. Bo taka jest 
magia tej szczególnej chwili… zawsze wyjątkowej. 

Podczas uroczystej wigilii swą obecnością zaszczycili 
dom dziecka: Krzysztof Wysdak – członek Zarządu Powia-
tu Opolskiego, wikary tarnowskiej parafii – ks. Piotr Brą-
giel, Zdzisław Barglik – prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 
„Labtar” wraz z małżonką, Maria Plucińska – założycielka 
Klubu im. Janusza Korczaka w Pawłowiczkach, zaprzyjaź-
niona od wielu lat z placówką, Elżbieta Gospodarek – lekarz 
rodzinny wychowanków domu dziecka, Marek Maleika, 
który przyjechał z prezentem od Zarządu Restauracji Szara 
Willa w Opola oraz rodzice i byli wychowankowie. Jesteśmy 
im wdzięczni, że przybyli towarzyszyć dzieciom w  wigilii 
i swoją obecnością wnieśli do placówki klimat świąt Bożego 
Narodzenia. Przykro jest bowiem przeżywać święta w  sa-
motności, a szczególnie wówczas, gdy zdarza się, że nawet 
najbliżsi zapominają w  tym szczególnym dniu o  swoich 
dzieciach.

Życzenia wszystkiego najlepszego w  Nowym Roku –
mieszkańcom Gminy Tarnów Opolski, wszystkim sponso-
rom oraz przyjaciołom przesyła Dyrektor dr Barbara Mi-
lewska, personel oraz wychowankowie Domu Dziecka im. 
Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim. 

Wesoło i uroczyście – Dom Dziecka


