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Rodzina 500+

Istotne informacje o nowym 
programie rządowym odnośnie 

wsparcia finansowego dla rodzin 
z conajmniej dwojgiem dzieci.

Kultura lokalna – aktywacja

Tarnowski GOK otrzymał 
dofinansowanie ze środków NCK 

na realizację programu 
Domu Kultury+ 

Inicjatywy lokalne 2016. 

Bal dla Kwiatu Tarniny

Już po raz czwarty Kosorowice 
były 16 stycznia miejscem spotkania 
uczestników Balu Karnawałowego 

z Aukcją Charytatywną. 

Wójt Gminy Tarnów Opolski Krzysztof Mutz 
oraz Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban, 

składają mieszkańcom gminy oraz przybyłym gościom życzenia radosnych 
Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny i wiarą w sens życia. 

Świąt spędzonych wśród kochającej rodziny i przyjaciół, 
pełnych spokoju, dodających sił w pokonywaniu codziennych trudności. 
Ufności, która pozwala patrzeć z nadzieją i optymizmem w przyszłość. 

Niech przesłanie Wielkiej Nocy trwa w nas najdłużej 
i pozwala tą radością cieszyć się z innymi. 



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. 

NABÓR NA UCZNIA
Przyjmę ucznia w zawodzie MONTER W SUCHEJ ZABUDOWIE I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

w budownictwie na rok szkolny 2016/2017.
Matysek Piotr tel.: 698 415 570
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W związku z otwartymi konkursami na realizację zadań 
publicznych w 2016 roku oraz zgodnie z zarządzeniem z dnia 
3.02.2016 r. podajemy do wiadomości podział środków za-
bezpieczonych w budżecie gminy w 2016 r.

 � Kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji:
• Stowarzyszenie Kalejdoskop – 8 000 zł,
• Stowarzyszenie Nasze Przywory – 2 000 zł,
• Stowarzyszenie Fair Play – 0 zł

 � Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu:
• Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 154 

000 zł
• Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszo-

wice – 16 000 zł

 � Działalności na rzecz mniejszości narodowych 
i etnicznych
• Towarzystwo Społeczno–Kulturalne Niemców na 

Śląsku Opolskim – 35 000 zł

 � Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin:
• Caritas Diecezji Opolskiej – 30 000 zł
• Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci, Mło-

dzieży i Osób Niepełnosprawnych Gminy Tarnów 
Opolski – 2 000 zł

• Stowarzyszenie Opolskich Pielęgniarek Środowisko-
wych – 3 000 zł

 � Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
• Fundacja Słoneczna Jesień – 5 000 zł

Ogłoszenia
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Dzień Kobiet!
Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięk-

nych dni w życiu. Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się doceniane. Drogie Panie dzię-
kujemy Wam, że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym …

Redakcja

Sprawdź jakość wody 
w Gminie Tarnów Opolski

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

ZP

Złóż PIT tu gdzie mieszkasz
Wójt Gminy Tarnów Opolski uprzejmie przypomina 

o corocznym obowiązku rozliczenia podatku dochodowego 
od osób fizycznych, tzw. PIT. Jednocześnie apeluje o doko-
nywanie rozliczeń według miejsca zamieszkania. Mieszkań-
cy Naszej Gminy dokonują rozliczeń w II Urzędzie Skarbo-
wym w Opolu, składając lub przesyłając PIT na adres: 45-
358 Opole, ul. Cementowa 6.

37,53% Państwa podatku wraca do budżetu Gminy 
Tarnów Opolski, a  zatem rozliczenie podatku dochodowe-
go w ww. Urzędzie Skarbowym będzie miało wpływ na re-
alizację inwestycji decydujących o  poziomie życia naszych 
mieszkańców.

Zapraszamy do współpracy

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

Redakcja

Informacja



3

www.tarnowopolski.pl

nr 1/2016 Wójt mówi

Czeka nas wiele ważnych wydarzeń
Wiosna to czas realizacji zamierzonych działań – ze zdwojo-

ną siłą, z nową energią po zimie. Ten rok będzie dla naszej 
gminy szczególny, bo oprócz licznych działań inwestycyjnych, 
czekają nas wyjątkowe uroczystości jubileuszowe.

Red.: Panie Wójcie, mamy wiosnę – jaki katalog zadań przygotowała 
gmina na najbliższy okres?
Krzysztof Mutz: Przede wszystkim zamierzamy sfinalizować już 
rozpoczęte inwestycje, takie jak remont dworca w Tarnowie Opol-
skim. Oprócz tego pamiętamy oczywiście o remontach i przebu-
dowach dróg gminnych. Priorytetem będzie w tym roku budowa 
bezpiecznej drogi od dworca w kierunku szkoły. Podczas zebrań 
sołeckich wysłuchałem również wniosków mieszkańców i  ich 
oczekiwań odnośnie prac remontowych i  inwestycyjnych w  po-
szczególnych wioskach i  zamierzam sukcesywnie realizować te 
wnioski – oczywiście w  miarę możliwości finansowych mogą 
one być rozłożone na etapy. Chciałbym przy okazji podziękować 
mieszkańcom naszej gminy za liczny udział w spotkaniach i me-
rytoryczną dyskusję, rady i wskazówki. Co do innych inwestycji, 
jesteśmy na etapie rozmów w ramach porozumienia międzygmin-
nego, odnośnie zawiązania partnerstwa publiczno-prywatnego, 
które pozwoliłoby nam zrealizować termomodernizację kilku 
obiektów na terenie gminy w  najbliższym czasie. O  szczegółach 
będę informował mieszkańców na bieżąco. Poza tym chciałbym 
zadbać o ład i porządek na ulicach naszej gminy i w tym celu bę-
dziemy stara się w Powiatowym Urzędzie Pracy o wsparcie w ra-
mach tzw. prac interwencyjnych. Najlepiej, gdyby były to być oso-
by zarejestrowane jako bezrobotne z terenu naszej gminy – mogły-
by wówczas pracować na miejscu.

Red.: Wracając do zebrań sołeckich – gorącym punktem tych spotkań 
był niewątpliwie temat funduszu sołeckiego. Co na ten temat sądzą 
mieszkańcy?
K. M.: Zdania na ten temat były podzielone. W  części sołectw 
opowiedziano się za przyjęciem takiego rozwiązania, inne miały 
wątpliwości. Temat będzie poddany głosowaniu ale najważniejszy 
będzie głos mieszkańców – zrobimy tak jak będą chcieli.

Red.: Nie tylko zebrania wiejskie odbywały się w  ostatnim czasie. 
Równie ważne były zebrania straży pożarnych, podczas których wy-
brano nowe zarządy. Jak Pan ocenia te spotkania?
K. M.: Jak zwykle, uczestniczyłem w tych zebraniach z dużą przy-
jemnością i chciałbym podziękować strażakom z naszej gminy za 
ogromne zaangażowanie, ciężką pracę i wytrwałość. Nowym za-
rządom pragnę pogratulować i życzyć owocnej pracy a strażaków 
chciałbym prosić aby te zarządy z całych sił wspierali.

Red.: Podczas ostatniej sesji Rady Gminy wspomniał Pan o pomyśle 
lokalnego portalu ogłoszeń z  pracą. Na czym miałoby polegać jego 
funkcjonowanie?
K. M.: Obserwując moich sąsiadów, często ludzi starszych czy też 
lokalnych rzemieślników, nie mogę pozbyć się wrażenia, że brak 
między tymi ogniwami komunikacji, która pozwoliłaby efektyw-
nie wykorzystać potencjał i  talent jednych a  zaspokoić potrzeby 
drugich. Słowem – często zdarza się, że ktoś potrzebuje drobnej 
naprawy w domu, pielęgnacji ogrodu czy innej usługi, nie wie jed-
nak, gdzie szukać wykonawcy. A przecież czasem w tej samej wsi 
znajdzie się osoba, rzemieślnik, majsterkowicz, który za rozsądną 
cenę wykona naprawę, skosi trawnik czy naprawi rower. Chciał-
bym aby na portalu internetowym, będącym podstroną witryny 
gminnej, funkcjonował taki system lokalnych ogłoszeń z  pracą. 
Będą mogli na nim zamieszczać ogłoszenia zarówno ci, którzy 
chcą zatrudnić pracownika do wykonania jakiegoś zadania, czy 
dłuższej pracy, jak również ci, którzy tej pracy poszukują. Wszyst-
ko w  obrębie terytorialnym naszej gminy. Oczywiście wpisy 
będą moderowane aby nie pojawiły się anonse uwłaczające ludz-

kiej godności. Póki co jesteśmy 
na etapie planowania rozwiązań 
technicznych i  realizacji koncep-
cji. Mam jednak nadzieję, że por-
tal zostanie uruchomiony jeszcze 
przed wakacjami.

Red.: Gmina rozpocznie wkrótce 
dystrybucję tzw. kopert życia. Dla 
kogo będą one przeznaczone?
K. M.: Akcja KOPERTA ŻYCIA 
przeznaczona jest dla osób star-
szych, samotnych, schorowanych 
oraz niepełnosprawnych. Polega na 
tym, iż osoby zainteresowane mogą 
odebrać w wyznaczonych punktach 
tzw. kopertę życia – zestaw skła-
dający się z  plastikowej koperty, 
dwóch naklejek i  kwestionariusza, 
na którym wpisuje się swoje dane, 
dane kontaktowe do osób, które należy powiadomić w  razie po-
trzeby, przyjmowane leki, schorzenia, alergie itp. Kopertę z danymi 
wkłada się do lodówki, na drzwiach której przykleić należy nakleję 
informacyjną. W razie konieczności ratownik medyczny czy inne 
służby ratownicze mogą szybko uzyskać informację o  pacjencie 
a w przypadku, gdy ten jest nieprzytomny, są to informacje mogące 
uratować życie. Zachęcam do skorzystania z tej akcji – koperty będą 
dostępne od kwietnia w urzędzie, Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej i innych wyznaczonych punktach.

Red.: W tym roku gminę czeka ważny jubileusz – 100-lecie kościoła 
w Tarnowie Opolskim. Czy władze gminy włączą się w przygotowa-
nia do tych obchodów?
K. M.: Jak najbardziej, będziemy się angażować w przygotowania 
do tych obchodów i  je wspomagać. Myślę jednak, iż jest to prio-
rytet dla wszystkich mieszkańców Tarnowa. Mam nadzieję, że 
wszyscy przyłączą się do pracy przed tym ważnym wydarzeniem. 
Nawet uporządkowanie swojego najbliższego otoczenia, upięk-
szenie obejścia, będą ważnym elementem budującym wizerunek 
całej gminy. Z góry dziękuję mieszkańcom za to zaangażowanie. 
Jubileusz tarnowskiej parafii nie będzie jedynym w  tym roku – 
czeka nas również piękny jubileusz szkoły w  Nakle, na którym 
swą obecność zapowiedziało kilka pokoleń uczniów absolwentów 
szkoły. Obchody będą miały nie tylko charakter sentymentalny 
ale również będą okazją do zapoznania się z  częścią bogatej hi-
storii gminy. Przy tej okazji chciałbym powiedzieć, iż zamierza-
my wkrótce ogłosić gminny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, 
którego celem będzie odkrycie na nowo bogatej historii lokalnej, 
uchronienie jej od zapomnienia i popularyzowanie wśród pokole-
nia młodszego.

Red.: Osoby korzystające z  domowej opieki medycznej zaintereso-
wane są faktem, czy coś się zmieni w tym zakresie po rozstrzygnięciu 
ostatniego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
K. M.: Środki w ramach rozstrzygnięcia konkursu ofert przyzna-
ne zostały w większości dla Caritasu – podopieczni nie muszą się 
więc martwić, iż zostaną pozbawieni opieki. Dodatkowo pewną 
pulę pieniędzy przyznano pielęgniarkom środowiskowym z tere-
nu naszej gminy. Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia 
medycznego będzie więc realizowana kompleksowo.

Red.: Czego życzy Pan mieszkańcom na zbliżające się święta?
K. M.: Przede wszystkim zdrowia, spokoju, wypoczynku w gronie 
najbliższych oraz optymizmu i wiary w dobrą przyszłość. Ja jestem 
pewien, że ten rok przyniesie naszej gminie i jej mieszkańcom wie-
le dobrych chwil.
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Informacja dotycząca 
unieważnionych 

dowodów osobistych
W związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywa-

teli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone 
jako utracone, a potem odnalezione, Urząd Gminy Tarnów 
Opolski przypomina o konsekwencjach posługiwania się ta-
kimi dokumentami.

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwra-
calnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, do 
którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 
2010 r. o dowodach osobistych, poza tym, informacja o utra-
cie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana 
do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unie-
ważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako 
utracony może więc powodować negatywne konsekwencje 
dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub doko-
nywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.

Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek 
zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnie-
nia (odcięcie rogu) przez co sprawiać może wrażenie doku-
mentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do 
potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw, o 
których mowa w art.4 ust.1 ustawy o dowodach osobistych.

Informacja pozyskana za pośrednictwem Opolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu

Postępowanie z martwymi, ranny-
mi lub bezdomnymi zwierzętami

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim informuje, że 
w przypadku zauważenia rannego, martwego czy bezdom-
nego zwierzęcia należy zawiadomić:

 � Urząd Gminy Tarnów Opolski: 
poniedziałek w godz. 7.00 – 16.00, 
wtorek – czwartek w godz. 7.00 – 15.00, 
piątek 7.00 – 14.00; 
tel. 77 46 40 862

 � poza godzinami pracy Urzędu (święta, dni wolne od 
pracy), prosimy o kontakt z sołtysami poszczególnych 
miejscowości. Wykaz nr telefonów do sołtysów dostępny 
jest na stronie internetowej www.bip.tarnowopolski.pl 
w zakładce WŁADZE I STRUKTURA -> Sołtysi i Rada 
Sołecka

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

Nie wszystkie psy pojawiające się o odpowiednich porach 
w danej okolicy są bezdomne, bowiem takie przypadki są 
szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas 
całe watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na te-
renie której przebywa suka. Zdarza się, że taka sytuacja trwa 
tydzień albo dłużej.

 � Należy zwrócić uwagę, że wszystkie psy w większości 
przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się 
„bezdomne psy” to w głównej mierze zwierzęta nieodpo-
wiednio dopilnowane przez właściciela.

 � Ludzka nieodpowiedzialność za zwierzęta, które bez nad-
zoru wałęsają się po gminie naraża na niebezpieczeństwo 
wszystkich mieszkańców, a przede wszystkim dzieci,

 � Dokarmianie psów w okresie godowym (wiosna, wcze-
sna jesień) uniemożliwia zwierzęciu powrót do swojego 
właściciela.

 � Od mieszkańców, którzy zapewniają wałęsającemu się psu 
schronienie oraz wyżywienie (wchodząc tym sposobem 
w prawa i obowiązki jego opiekuna) zgłoszenia odbioru 
zwierzęcia, jako bezdomnego nie będą przyjmowane!!!

 � Schronisko dla zwierząt nie jest placówką charytatywną, 
za przyjęcie zwierząt Gmina Tarnów Opolski ponosi wy-
sokie koszty.

ZP

„Rodzina 500+”
Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa 

ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zada-
niem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w 
wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do po-
siadania potomstwa. W związku z wdrażaniem ustawy o po-
mocy państwa w wychowywaniu dzieci, na stronie interne-
towej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiono 
zakładkę dotycząca Programu „Rodzina 500+”.

W zakładce zamieszczono podstawowe informacje 
o świadczeniu wychowawczym, kontakty do jednostek reali-
zujących ustawę, koordynatorów wojewódzkich oraz gmin-
nych, a także inne informacje dla obywateli o programie 
www.500plusopolskie.pl.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Tarnowie Opolskiem informuje, że od dnia 1 kwietnia 
2016 r. rodzice i opiekunowie dziecka będą otrzymywać 
świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na 
drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, 
w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę lub 
1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnospraw-
ne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne 
dziecko. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego mieszkańcy naszej Gminy będą mogli składać od 
momentu uruchomienia programu „Rodzina 500+”, czyli od 
1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury na I piętrze w go-
dzinach od:

poniedziałek 7.30 – 15.30
wtorek – czwartek 7.30 – 14.30

piątek 7.30 – 13.30
Aktualne informacje o programie „Rodzina 500+” moż-

na pozyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej www.mpips.gov.pl

Jednocześnie informuję, że sprawy dotyczące świadczeń 
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, stypendiów i  zasił-
ków szkolnych oraz programu 500+ są prowadzone w pokoju 
na I piętrze w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarno-
wie Opolskim (pokój zajmowany poprzednio przez Policję).

Halina Pacholczuk
Kierownik GOPS



5

www.tarnowopolski.pl

nr 1/2016 Wieści ze szkół

Publiczne Gimnazjum 
w Przyworach promuje zdrowie
Szkoła została przyjęta do opolskiej sieci szkół promują-

cych zdrowie. Od wielu lat szkoła prowadzi działania promu-
jące zdrowy styl życia oraz edukację prozdrowotną. Ucznio-
wie poznają zasady racjonalnego odżywiania oraz uczą się 
przygotowywania zdrowych potraw. Priorytetem jest nie 
tylko zdrowe odżywianie, ale również aktywność fizyczna. 
W  ramach lekcji wychowania fizycznego szkoła proponuje 
uczniom różne formy aktywności fizycznej do wyboru. Ak-
tywność sportowa nie ogranicza się jednak tylko do działań 
na terenie szkoły. Uczniowie uczestniczą w zajęciach na lo-
dowisku, kręgielni, siłowni zewnętrznej czy w terenie upra-
wiając np. nordic-walking.

W szkolnej kawiarence… 
„Niektórzy lubią poezję”

Uczniowie PSP w Kątach Opolskich spotkali się w „Wa-
lentynkowej Kawiarence”. Jedna z  sal lekcyjnych przeisto-
czyła się w  kawiarnię z  prawdziwego zdarzenia. O  nastrój 
i piękne dekoracje zadbały nauczycielki panie Sabina Firlus, 
Marzena Naumowicz oraz Joanna Korzec. W tle słychać było 
piosenki w wykonaniu Elvisa Presleya, Louisa Armstronga, 
Roya Orbisona i innych.

Biletem wstępu na tę ucztę literacką był przygotowany 
wiersz o miłości i czerwony element stroju. Elegancko ubra-
ni kelnerzy (pięciu uczniów klasy 5) dbali o porządek i słodki 
poczęstunek.

Wszyscy uczniowie odczytali wiersze, wprowadzające 
w  niesamowity nastrój walentynkowy. Usłyszeli wiele za-
bawnych utworów wywołujących uśmiech, ale były też i ta-
kie, które wzruszały i skłaniały do refleksji. Uczennica klasy 
2 pięknie zaprezentowała wiersz Adama Mickiewicza „Nie-
pewność”. Czas upływał wyjątkowo miło. Pomysł kawiarni 
bardzo się spodobał, o  czym świadczy fakt, że zamiast za-
pisanych 25 uczniów przybyło 40. Do takiej „Kawiarni” 
uczniowie chcieliby przychodzić częściej.

Marzena Naumowicz
Joanna Korzec

Sabina Firlus

„Archipelag skarbów” 
w naszym Gimnazjum

Uczniowie kl. II i  III PG w  Tarnowie Opolskim wzięli 
udział w zapowiadanym wcześniej programie profilaktycz-
nym: „Archipelag skarbów”.

Dwa 4 – godzinne bloki warsztatów zamieniły naszą 
młodzież w  poszukiwaczy skarbów, takich jak: przyjaźń, 
trwała miłość, szczęście. Uczniowie szukali sposobów na to, 
jak można realizować swoje pasje i marzenia.

Cele programu obejmowały wiele treści związanych 
z wychowaniem do prawdziwej miłości – nie takiej na chwi-
lę, do odpowiedzialności za swoją seksualność. Mowa też 
była o zgubnym wpływie środków psychoaktywnych na na-
sze życie (…).

(…) Ważnym elementem spotkania były liczne wypowie-
dzi różnych znanych i cenionych ludzi, którzy w swoim ży-
ciu kierują się wartościami oraz promują postawy szacunku 
i odpowiedzialności.

Potwierdzeniem powyższego niech będą słowa ucz. kl. 
III, Justyny:

„Tematy omawiane podczas programu „Archipelag skar-
bów” były ciekawe. Wiele rzeczy dzięki tym spotkaniom się 
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nauczyłam. Sposób, w  jaki prowadzący przekazywali nam 
wiadomości, był przyjemny dla ucha i dla oczu. Podczas „Ar-
chipelagu” były śmieszne momenty, ale były i takie, gdzie trze-
ba było spoważnieć. Podobało mi się to, że nie był to wykład 
tylko rozmowa. Prowadzący pytali nas o zdanie i  traktowa-
li nas poważnie. Podczas przerw można było z  nimi poroz-
mawiać, zadawać pytania. Podsumowując, nie żałuję swojej 
obecności na „Archipelagu skarbów”, wręcz odwrotnie, cieszę 
się, że mogłam brać w nim udział.”

W ramach programu zorganizowano również szkolenie 
dla rady pedagogicznej i spotkanie dla rodziców (…).

Program nie mógłby zostać zrealizowany, gdyby nie zna-
czące wsparcie:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Op.
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych, działającej przy Urzędzie Gminy w Tarnowie Op.
3) Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Op.
4) Firmy „Labtar”
5) BZ WBK w Tarnowie Op.
6) Banku Spółdzielczego w Krapkowicach Oddział w Tar-

nowie Op.
Mariola Lis

Dzień Babci i Dziadka
U babci zawsze jest przyjemnie, ciepło i miło.
Z  dziadkiem można porozmawiać o  dawnych czasach, 

które znane są nam tylko z kart książek historycznych. Dla 
dziadków zawsze jesteśmy najważniejsi. Szanujemy ich za 
cierpliwość, wyrozumiałość, dobroć, miłość i ogromne do-
świadczenie życiowe.

W  Publicznej Szkole Podstawowej w  Kątach Opolskich 
odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka. Na uroczystość przybyło ponad 80 zaproszonych osób 
(…) Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu 
przy słodkim poczęstunku, była okazją do umocnienia więzi 
rodzinnej i miłego spędzenia czasu. Wnukowie zaprezento-

wali wiersze, pełne humoru inscenizacje przeplecione pio-
senkami oraz utworami muzycznymi wykonywanymi na 
cymbałkach (…) Uczniowie cieszyli się, że mogą w tak od-
świętny sposób wyrazić swój szacunek dla babć i dziadków. 
Natomiast goście z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które 
tyle wysiłku włożyły w przygotowanie uroczystości.

Jeszcze raz wszystkim Babciom i  Dziadkom składamy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności 
w życiu.

Organizatorzy: Joanna Martynowicz, Aleksandra Trefler, 
Agata Suchocka-Wachowska

Odwiedziny Babci i Dziadka 
w przedszkolu

W naszym przedszkolu uroczyście obchodziliśmy Dzień 
Babci i  Dziadka. Przybyło wielu gości z  bliska i  z  dale-
ka. Przedszkolaki „Biedronki” oraz „Pracowite pszczółki” 
przedstawiły program artystyczny, recytowały, tańczyły jak 
najpiękniej tylko potrafiły Babcie i Dziadkowie byli dumni 
ze swoich wnucząt. Po występach dzieci obdarowały wszyst-
kich własnoręcznie wykonanymi prezencikami i  zaprosiły 
do wspólnego poczęstunku. Wszystkim Babciom i  Dziad-
kom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia, a tak-
że dziękujemy, że tego dnia mogliśmy gościć Was w naszym 
przedszkolu i zapraszamy za rok.

Kreatywny przedszkolak
Przedszkolaki z tarnowskiego przedszkola cyklicznie od 

września uczestniczą w zajęciach plastyczno – technicznych 
pod okiem Pani Małgorzaty Kuczyńskiej z  Opola. Warsz-
taty te prowadzone są w oparciu o opracowany przez Panią 
Małgorzatę program „Pasjonujący Świat Zwierząt”, którego 
celem jest poszukiwanie i rozwijanie talentu dziecka, pobu-
dzanie ekspresji plastycznej oraz rozwijanie kreatywności. 
Podczas zajęć dzieci tworzą „małe dzieła sztuki” z wykorzy-
staniem różnorodnych materiałów plastycznych i ekologicz-
nych, a następnie zdobią one przedszkolne korytarze. Mar-
cowe zajęcia już za nami, a dzieci z utęsknieniem czekają na 
kolejne.

PPZOI w Tarnowie Opolskim

Koncert muzyczny w przedszkolu
Ważnym zadaniem edukacji przedszkolnej jest wycho-

wanie przez sztukę. Dlatego 8 marca odbyło się w  naszym 
przedszkolu spotkanie z  muzyką. Odwiedziła nas pani 
Agnieszka Malik, absolwentka Szkoły muzycznej w  Krap-
kowicach. Wysłuchaliśmy utworów granych na flecie po-
przecznym. „Can you feel the love tonight” Eltona Johna, 
„Do You Want To Build a Snowman? ” Roberta Lopeza oraz 
„Wesoły wieśniak” Roberta Schumanna. Muzyka jest wszę-
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dzie, a kontakt z nią dostarcza wielu pozytywnych wrażeń, 
nie tylko słuchowych, ale również emocjonalnych i estetycz-
nych. Dzięki koncertowi muzycznemu dzieci mogły prze-
nieść się do krainy muzyki oraz poznać nowy instrument.

Podziękowania
Dyrektor i grono pedagogiczne składa podziękowa-

nie wszystkim rodzicom, babciom, dziadkom naszych 
przedszkolaków i przyjaciołom naszego przedszkola za 

okazaną pomoc w organizacji uroczystości i pomoc w cią-
gu całego roku na terenie placówki, za zaangażowanie 

i życzliwość.
PP Przywory

Odyseusze z Tarnowa Opolskiego 
na Finale Ogólnopolskim!

Wyczerpani, zestresowani i  zmęczeni, ale jednocześni 
pełni nadziei – w takich humorach czworo uczniów i dwie 
uczennice Publicznego Gimnazjum w  Tarnowie Opolskim 
pod egidą Gminnego Ośrodka Kultury w  Tarnowie Opol-
skim opuszczali mury szkoły w piątek ze świadomością, że 
za kilka godzin znowu się spotkają, ale już nie w szkole, tylko 
na Eliminacjach Regionalnych Odysei Umysłu we Wrocła-
wiu. W dniu, od którego zależeć będą ich kolejne tygodnie 
i miesiące.

W  sobotę 27 lutego o  świcie wyczekiwaliśmy autobusu 
w Opolu na placu Kopernika. To w tym miejscu po raz pierw-
szy spotkaliśmy inne drużyny. Mimo, że nie wyspaliśmy się 
tej nocy, żadne z nas nie śmiało zmrużyć oka w autokarze. 
Przez całą drogę nie tyle wprowadzaliśmy ostatnie popraw-
ki, co napisaliśmy świetną piosenkę, która w ostatnich chwi-
lach przed wyjściem na scenę rozluźniała nas i eliminowała 
stres. Im bardziej zbliżaliśmy się do Wrocławia, tym większe 
emocje się w nas gromadziły. Gdy dojechaliśmy na miejsce, 
nie potrafiliśmy uwierzyć, że to już ten dzień. Za kilka chwil 
miało się okazać, czy warto było spędzić dziesiątki wolnych 
godzin na przygotowania.

Najpierw musieliśmy zmierzyć się z Problemem Sponta-
nicznym, czyli niepowtarzalnym zadaniem – niespodzian-
ką, którego treści nie zna się do ostatniej chwili, a  rozwią-
zanie tworzy się w zaledwie kilka minut. Zadanie może się 
wydawać łatwe, ale wbrew pozorom takie nie jest. Jego prze-
bieg ma spory wpływ na ostateczną ilość punktów. Co czu-
liśmy przed wejściem do sali, w której odbywały się zadania 
spontaniczne?

 — Przede wszystkim niepewność, co się za chwilę wydarzy – 
wyjawił Daniel, jeden z Odyseuszy.
Po Spontanie mieliśmy chwilę luzu. Od występu z pro-

blemem długoterminowym dzieliły nas niecałe dwie godzi-
ny. Przeznaczyliśmy je na ostatnie poprawki i  próbę gene-
ralną. Musieliśmy się zmierzyć z problemem „Przyatakujcie 
ponownie! ”. Jak czytamy na stronie internetowej Odysei 

Umysłu: „Drużyna powinna zaprojektować i  zbudować – 
wyłącznie z  drewna balsa i  kleju – jedną strukturę, która 
próbie udźwignięcia jak największego obciążenia podda-
na zostanie… dwukrotnie! ” Wszystko musieliśmy wpleść 
w  kreatywny spektakl i, co stanowiło nie lada wyzwanie, 
zmieścić się w ośmiu minutach!

Czas mijał nieubłaganie. Po chwili staliśmy ze wszyst-
kimi rekwizytami niedaleko sceny, czekając, aż otworzą się 
drzwi i nadejdzie nasza kolej. Emocje sięgały zenitu!

 — Trzymając w rękach wszystkie rekwizyty, staliśmy i czeka-
liśmy, bo opóźnienie wynosiło około 30 minut. To jeszcze 
spotęgowało stres, który nas obezwładniał – mówi Mary-
sia, która wcieliła się w rolę Posłańca.

Co się działo później – mało kto z  nas pamięta. W  stu 
procentach skupiliśmy się na przedstawieniu i  niczego in-
nego nie dopuszczaliśmy do głowy. Następną rzeczą, którą 
pamiętam, to ukłon. Zwiastował on koniec przedstawie-
nia. Wśród naszej szóstki nie było osoby, u której nie gościł 
uśmiech na ustach.

Gdy emocje nieco opadły, wspólnie siedzieliśmy na kory-
tarzu i śpiewaliśmy wcześniej napisaną piosenkę. Do gali, na 
której zostaną ogłoszone wyniki, zostało parę godzin. Minę-
ły szybko, jak każda chwila w tym dniu. Staliśmy w tłumie 
ludzi, oczekującym na otwarcie drzwi. Na twarzy każdego 
Odyseusza dało się wyczytać stres i  jednocześnie szczęście. 
W końcu drzwi zostały otwarte. Wypatrzyliśmy wolne miej-
sca. Właśnie na nich, oczekiwaliśmy na wyniki, które miały 
się pokazać lada chwila. Dzieliły nas od ich poznania minu-
ty, później już tylko sekundy. Następnie słychać było tylko 
okrzyki szczęścia. To my. Skakaliśmy, krzyczeliśmy. Pró-
bowaliśmy wyzwolić, chociaż część emocji, które się w nas 
gnieździły od samego przyjazdu.

 — Wrażeń, które nam wtedy towarzyszyły, nie da się wyrazić 
słowami. Była to dla nas najlepsza nagroda, jaką mogli-
śmy dostać, za poświęcony czas. Chcę również, w imieniu 
wszystkich członków naszego zespołu, podziękować naszej 
Pani Trener, Marzannie Kuźmie, która poświęcała swój 
cenny czas i przesiadywała z nami niejednokrotnie do sa-
mego wieczora – dodaje Julia, która grała jedną z głów-
nych postaci w spektaklu.
Powrót wcale nie był nudny! Dzieliliśmy się wrażeniami 

całą drogę do domu. Teraz czeka nas wyjazd do Gdyni na 
Ogólnopolskie Finały. Wiemy, że mamy jeszcze mnóstwo 
pracy, ale mobilizuje nas do działania fakt, że nie zwycięstwo 
jest najważniejsze. Droga do niego daje nam szansę samore-
alizacji, kształtowania swojego charakteru, rozwijania umie-
jętności działania w grupie i jest przede wszystkim możliwo-
ścią na spędzenie całych dni na świetnej zabawie.

Mateusz Palmer
uczeń klasy 3b PG Tarnów Opolski
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Karuzela wydarzeń 
kulturalnych…

ruszyła z impetem zaraz po rozpoczęciu roku. Tradycyj-
nie w  kosorowickiej świątyni śpiewano „na chwałę Panu, 
ludziom na radość”. Tym razem Gminny Koncert Kolęd od-
był się w Święto Trzech Króli (6 stycznia), a wykonawcami 
kolęd, pastorałek i  okolicznościowych pieśni byli rodzimi 
artyści. Oprócz zespołu Kosorowiczanki i chóru Cantabiles 
zaproszono do udziału młodych wykonawców. Wymienio-
nych zespołów nie trzeba gminnej społeczności przedsta-
wiać – od lat „trzymają poziom” uświetniając uroczystości 
świeckie i religijne, doskonaląc kunszt i wzbogacając reper-
tuar. Nie inaczej było i tym razem. Za to młodzi, debiutują-
cy w Koncercie Kolęd wykonawcy, zaskoczyli (pozytywnie) 
kunsztem i  artystyczną dojrzałością. Obyty już ze sceną 
i publicznymi występami Piotrek Sziroky okazał się utalen-
towanym aranżerem i wykonana przez niego znana kolęda 
– kołysanka „Lulajże Jezuniu” w pełni zasłużyła na aplauz. 
Kasia Wystrach – młodziutka i  nieprzeciętnie uzdolniona 
adeptka śpiewu operowego, swoim wykonaniem lirycznej 
pieśni sprawiła, że w niejednym oku zabłysła łza wzruszenia. 
Odmienne, choć nie mniejsze, emocje wzbudził występ nie-
dawno powstałego chóru, działającego przy Parafii Świętego 
Marcina Biskupa, brawurowo poprowadzony przez młodego 
dyrygenta Tomka Czernera.

Gminny Koncert Kolęd, to zawsze okazja do przekaza-
nia przez Wójta Gminy życzeń noworocznych społeczności 
gminnej. Pan Wójt wygłasza je osobiście, lub deleguje do tego 
zadania swoich przedstawicieli. Tym razem życzenia zostały 
wygłoszone przez Sekretarza Gminy Czesława Bargiela.

Święty Nepomuk znad ołtarza uśmiechał się tajemniczo 
i – wierzymy w to – wypraszał łaski na kolejny rok i dla wy-
konawców, i dla słuchaczy…

WOŚP
Ledwo wybrzmiały echa Koncertu Kolęd, już szykowano 

się do kolejnej imprezy: GOK użyczył sceny i pomieszczeń 
oraz wspomógł organizacyjnie tarnowski sztab 24 Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zawiązał się 
przy Publicznym Gimnazjum w Tarnowie Opolskim z  ini-
cjatywy samych gimnazjalistów. O  szczegółach tego dnia 
najlepiej opowiedzą zatem oni sami.

Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w  Tar-
nowie Opolskim oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kul-
tury po raz kolejny zorganizowali WOŚP na terenie naszej 
gminy. Pani Ewa Loster wspólnie z  opiekunem samorządu 
Marzanną Kuźma czuwały nad przygotowaniem i  przebie-
giem Finału. 10 stycznia 18 wolontariuszy (…) z  samego 
rana zgłosiło się do centrum sztabu, który znajdował się 
w Gminnym Ośrodku Kultury. Wolontariusze z identyfika-

torami, serduszkami oraz puszkami fundacji, wyruszyli na 
ulice Tarnowa, Kosorowic, Nakła oraz Raszowej. Czekali na 
wszystkich, którzy chcieli wspomóc zakup specjalistyczne-
go sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz godnej 
opieki medycznej seniorów. O godzinie 16.00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbył się Koncert Charytatywny, prowa-
dzony w  bardzo profesjonalny sposób, przez Pana Wojtka 
Glenska. Uświetnili go swoimi występami:

 � dzieci z Publicznego Przedszkola w Tarnowie Op.: grupa 
„Wesołe Nutki”

 � zespołu Brand New Cadillacs
 � Formacja Taneczna „Element”
 � Formacja Taneczna „Hałas”
 � Pan Jan Sitek,
 � Emilia Lis,
 � Sebastian Stanik,
 � Julia Grabońska

Wszyscy artyści wystąpili bezpłatnie. Dziękujemy i tym 
dużym i tym małym za poświęcenie swojego czasu i prze-
kazanie pozytywnej energii.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczyni-
li się do przygotowania i przebiegu koncertu – dziękujemy 
za waszą bezinteresowność. Chcemy podziękować osobom, 
które upiekły ciasto do „Małej Kawiarenki”. Ciasto i  kawa 
były „pysznym” dodatkiem do imprezy. O godz.19.00 odbył 
się wspaniały pokaz sztucznych ogni – Światełko do Nieba. 
Dziękujemy tarnowskim Strażakom za czuwanie nad na-
szym bezpieczeństwem oraz Panu Hubertowi Kiełbasa za 
pomoc w jego przeprowadzeniu. Dziękujemy Paniom: Bar-
barze Ciolek oraz Aneccie Szczepek za skrupulatne przeli-
czenie zebranych funduszy.

Dziękujemy również Komendzie Policji w  Ozimku za 
czuwanie nad naszym bezpieczeństwem. Dzięki ofiarności 
mieszkańców naszej gminy udało się przelać na konto fun-
dacji 6.694,47 zł oraz 2 euro! Dziękujemy wszystkim za oka-
zane serce i  hojność. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy wyszedł rewelacyjnie, bardzo głośno i  skutecznie. 
Rozliczenie Fundacji WOŚP zaplanowane jest na 8 marca. 
Wtedy dowiemy się co będzie kupione ze środków zebranych 
w czasie 24. Finału.

Szef Sztabu
Marzanna Kuźma

Bal dla Kwiatu Tarniny
Już po raz czwarty Kosorowice były 16 stycznia miej-

scem spotkania uczestników Balu Karnawałowego z Aukcją 
Charytatywną. Choć dla tego rodzaju przedsięwzięć trudno 
wymyślić jakąś niespotykaną formułę, organizatorom – czyli 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury – za każdym razem udaje się 
czymś gości zaskoczyć. W  tym roku wystrój sali kolorami 
nawiązywał do bieli tarninowego kwiatu i czerwieni serca – 
symbolu uczuć i wszelkiej dobroci. Bo też wielkie serca mają 
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wszyscy ci, którzy już wykupując zaproszenie wspierają zdol-
ną młodzież. Jeszcze większe – ci, którzy nie szczędzą swe-
go talentu i pracy by przygotować dary na licytację, a także 
wszyscy, którzy na aukcji je nabywają.

O to, by impreza przyniosła jak największy zysk z wielkim 
oddaniem zabiegają organizatorzy. I bynajmniej nie cierpi na 
tych staraniach ani organizacja, ani menu. O doskonałej ja-
kości, smaku i obfitości serwowanych, a przygotowanych na 
miejscu, potraw mogą zaświadczyć wszyscy, którzy w  tych 
balach uczestniczyli. W tym roku – oprócz innych smako-
łyków – na stołach pojawił się pyszny i pachnący, wypiekany 
tradycyjnymi metodami chleb – dar Piekarni „Tradycyjnie 
Robione w Krasiejowie”.

Czas odpoczynku pomiędzy tańcami wypełnia nie tylko 
licytacja. Tradycyjnie zaprasza się także gwiazdy wieczoru. 
Tym razem zadanie to powierzono laureatom Konkursu 
„Kwiat Tarniny”. Kasia Wystrach – młoda sopranistka i Ma-
teusz Golomb – karateka dali pokaz swoich – niemałych – 
umiejętności udowadniając, że przyznanie im przez Kapitu-
łę Konkursu nagród było w pełni uzasadnione. O doskonałą 
atmosferę i samopoczucie balowiczów dbał także niezawod-
ny nasz przyjaciel – po raz kolejny wspaniale sprawujący się 
w roli wodzireja – Mariusz Studzienny.

Tegoroczny zysk z balu wyniósł 12 035 zł, które przekaza-
ne zostaną do dyspozycji kapituły. Na sumę tę złożyły się do-
chody z aukcji, oszczędność środków uzyskanych ze sprze-
daży zaproszeń oraz dobrowolne wpłaty. Poza licytującymi, 
którym należą się gorące podziękowania, ofiarodawcami 
„fantów” i  pracownikami GOKu do sukcesu finansowego 
balu przyczynili się wszyscy wspierający w  różny sposób 
wysiłki organizatorów. Szczególne podziękowania należą 
się radnemu Zygmuntowi Pietruszce, który nie szczędził sił 
i czasu angażując się w przygotowanie imprezy.

Dary na aukcję przekazali:
 � Krzysztof Mutz –Wójt Gminy Tarnów Opolski
 � Roman Orlik – Zakład tapicerski usługowo produkcyjny
 � Zygmunt Pietruszka – Kwiaciarnia „Storczyk”

 � Klub Seniora
 � Edyta Sobczyk
 � Dorota Baron
 � Agnieszka Okos
 � Aneta Barglik
 � Roman Mika
 � Klaudia Małek
 � Eleonora Fikus
 � Autorzy prac wykonanych w  pracowni ceramicznej 
Gminnego Ośrodka Kultury: Kornelia Matuszek oraz 
uczestnicy zajęć.

Hej, baby nad babami…
A już kilkanaście lat temu wydawało się, że wielowieko-

wa tradycja „babskich combrów” jest w stopniowym zaniku. 
Wystarczyło kilka lat, by przywrócić je prawie w całej gmi-
nie. W karnawale odbywają się babskie „posiaduchy”, zaba-
wy i harce. Jeden, największy z combrów odbywa się w filii 
GOK-u w Kosorowicach i organizowany jest przez sołtysów 
Tarnowa Opolskiego i  Kosorowic oraz Gminny Ośrodek 
Kultury. 24 stycznia w  karnawałowo przystrojonej sali za-
częły pojawiać się najprzeróżniejsze postacie rodem z  fil-
mów, baśni, zwyczajnego życia, a nawet … z nieba i piekła – 
w sumie 120 niezwykłych osób. Dopuszczeni do obsługi tego 
grona nieliczni panowie musieli … założyć sukienki, a poza 
tym – nie widzieć, nie słyszeć i nie mówić. Tego dnia hasło: 
BABY RZĄDZĄ! przestrzegane było z całą surowością.

Tańce hulanki, swawole są na combrach nie tylko dozwo-
lone, ale wręcz pożądane. Wprawdzie tradycja początkowo 
wynikała z … męskiej przewrotności, która dopuściła takie 
wyrwanie się z  codzienności kobietom po to, by przez po-
zostałe dni w roku były „mężom poddane”, ale… niech im 
tam będzie, niech się łudzą! Jakkolwiek by nie było, okazja 
do zabawy co roku jest przednia, a tego, że panie bez męskie-
go ramienia radzą sobie świetnie w każdej sytuacji nie trzeba 
udowadniać.

Po angielsku i światowo!
Kiedy podczas ubiegłorocznych wakacji dyrektor Gmin-

nego Ośrodka Kultury, Ewa Loster nawiązała współpra-
cę z  Aiesec Wroclaw University of Technology (Aisec jest 
międzynarodową organizacją studencką) decydując się na 
zaproszenie wolontariuszy z różnych krajów świata i zorga-
nizowanie „Wakacji z Kulturami Świata”, nie przypuszczała, 
że właśnie rodzi się przedsięwzięcie cieszące się ogromnym 
powodzeniem. Spotkanie dzieci i młodzieży ze studentami 
pochodzącymi z różnych – najczęściej egzotycznych dla nas 
– krajów okazało się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. 
Po wakacjach była jesień, a ostatnio „Ferie z Kulturami Świa-
ta”. I nic to, że zabrakło zimowych atrakcji, bo „Pani Zima” 
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udała się w  inne miejsca! Ani w  Tarnowie Opolskim, ani 
w filiach GOKu nie nudzono się ani trochę! Obecność egzo-
tycznych gości wykorzystano w pełni. W siedzibie ośrodka 
codziennie odbywało się czterogodzinne spotkanie, po po-
łudniu zaś wolontariusze odwiedzali kolejne filie. Młodzi lu-
dzie z Turcji, Hong Kongu, Kirgistanu i Brazylii opowiadali 
o  swoich krajach, ich kulturze, zwyczajach, kuchni. Uczyli 
tańców, gier i zabaw – w jakie jeszcze nie tak dawno sami się 
bawili z  kolegami. Okazało się, że mimo dorastania w  od-
miennych warunkach, różnicy wieku, doświadczeń i począt-
kowych trudności w posługiwaniu się językiem angielskim 
obie strony czerpią wiele korzyści ze wzajemnych kontaktów. 
Alex, Bianka, Shika i Chan nie mniej dobrze bawili się jak ich 
młodsi koledzy i koleżanki. Bardzo smakowały im potrawy 
polskiej kuchni i zachwycili się tradycyjnymi karnawałowy-
mi przysmakami (pączki, „oponki”, faworki – wszyscy zgod-
nie byli nimi urzeczeni).

Wolontariusze nie byli jedynymi gośćmi uczestników za-
jęć podczas ferii zimowych. Z wizytą do Tarnowa Opolskie-
go przyjechał pan Bogdan Jasiński – zaprzyjaźniony etnolog 
z Muzeum Wsi Opolskiej wraz z uznanymi, współpracują-
cymi z  bierkowickim skansenem twórczyniami ludowymi 
– kroszonkarkami. Przygotowano pokaz „wielkich dzieł na 
małej skorupce” zdobionych różnymi technikami. Dzieci 
pod okiem twórczyń mogły też spróbować swoich sił w zdo-
bieniu jaj wielkanocnych techniką skrobania i trawienia: oc-
tem, kwaskiem cytrynowym, wodą z ogórków kiszonych.

Kontakt z  innymi formami sztuki mogli nawiązać ci, 
którzy wyjechali do kina na „Misia w Nowym Jorku” oraz 
teatru na spektakl „Smacznego, proszę Wilka”. Oba pokazy 
– i filmowy i teatralny – nasi widzowie obejrzeli jako jedni 
z pierwszych, tuż po premierze.

By zapewnić równowagę pomiędzy nauką i sztuką a ak-
tywnością fizyczną korzystano z  możliwości zajęć rucho-
wych na Hali Sportowej. Pracownicy obiektu panowie To-
masz Rega i Michał Smaroń przygotowali i przeprowadzili 
wspaniałe zajęcia. Zadbali też, aby sportowcy mieli możli-
wość uzupełnienia spalonych kalorii –serwując smaczny 
poczęstunek. W ramach jednocześnie atrakcyjnej i zdrowej 
rozrywki zorganizowany został też wyjazd do „Aquaparku” 
w Rudzie Śląskiej.

We wszystkich filiach – oprócz spotkań z wolontariusza-
mi – odbywały się przez całe ferie rozliczne zajęcia i warsz-
taty tematyczne. Robiono wypieki, uczono się nieznanych 
wcześniej technik rękodzielniczych, bawiono, rywalizowa-
no, współpracowano, wyżywano artystycznie i  fizycznie… 
Jednym słowem – czy ktoś się nudził czy nie, zależało tylko 
od niego samego. Było z czego wybierać!

„Bo to jest miłość” …
czyli tytuł mówi wszystko! W przeddzień Dnia Święte-

go Walentego, patrona zakochanych i kochających wszyscy 
miłośnicy muzyki (a szczególnie operetki) mieli możliwość 
uczestniczenia we wspaniałej uczcie artystycznej. Pod patro-
natem i przy wsparciu finansowym Wójta Gminy w kosoro-
wickiej filii GOKu odbył się Koncert Walentynkowy.

W  świąteczny nastrój wprowadziła słuchaczy chwila 
z poezją. Wiersze naszego rodzimego poety i fraszkopisarza 
– Zdzisława Barglika, który dał się poznać jako obdarzony 
zarówno iskrą bożą jak i  zmysłem bystrej obserwacji oby-
czajowej, wygłosił utalentowany aktor, a prywatnie syn Pań-
stwa Barglików, Mieszko. Wszystkie – i  te ciepłe, liryczne, 
i te humorystyczne (a nawet nieco frywolne) – spotkały się 
z  żywym odzewem publiczności, a  profesjonalna recytacja 
dodała im wyrazu. Nic zatem dziwnego, że nagrodzono je 
brawami wyrażając uznanie tak wykonawcy jak i autorowi.

Na zawartość koncertu złożyły się liczne znane i  mniej 
znane arie i  duety operetkowe i  wodewilowe, pieśni, żar-
ty muzyczne i  utwory instrumentalne. Śpiewacy – znani 
i uznani na całym świecie – Anita Maszczyk i Michał Musioł 
oraz akompaniująca im i prezentująca utwory instrumental-
ne Grażyny Griner – doświadczona pedagog i instrumenta-
torka, z wielkim zaangażowaniem, werwą, humorem i nieza-
przeczalnym talentem prowadzili z  słuchaczami muzyczny 
dialog. Całość złożyła się na wielkie święto muzyki i miłości 
we wszelkich jej odcieniach i przejawach.

Słuchacze długo nie chcieli rozstać się z artystami, doma-
gając się bisów i gotując im owację na stojąco. Artyści – w ku-
luarowych rozmowach po koncercie – także wyrażali swoje 
zadowolenie z  organizacji imprezy i  wspaniałego odbioru 
sztuki przez publiczność.

Gorące podziękowania za wsparcie i pomoc okazaną 
przy organizacji koncertu kierujemy do:

 � „Zygpol-Automobile” Zygmunt Dziemba
 � Kwiaciarni „Storczyk” Zygmunt Pietruszka
 � Piekarni „EDMA” Tarnów Opolski
 � GOK

Brawa dla mądrych i kreatywnych
Drużyna „Odyseuszy” wspierana przez Gminny Ośro-

dek Kultury i Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Opolskim 
pod opieką niestrudzonej nauczycielki Marzeny Kuźmy na 
eliminacjach we Wrocławiu zakwalifikowała się do Fina-
łu Ogólnopolskiego Odysei Umysłów. O  swoich emocjach 
i  przebiegu tego etapu zmagań turniejowych opowiadają 
sami zainteresowani. My – GRATULUJEMY!
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Wszystko dla pań
Święto Kobiet – mimo politycznych zawirowań i upływu 

czasu – nie wychodzi z mody, a nawet ostatnio jakby „wzra-
stało w  siłę”. Bo też piękniejszej połowie ludzkiego rodu 
(mimo emancypacji i partnerstwa) należy się uznanie za… 
całokształt. Dlatego spotkania i  imprezy z  tej okazji odby-
wają się w  licznych miejscowościach ciesząc niesłabnącym 
powodzeniem. W Tarnowie Opolskim Sołtys Paweł Kampa 
oraz członkowie Rady Sołeckiej (a  jednocześnie radni RG) 
Andrzej Klama i Zygmunt Pietruszka, przy wsparciu ośrod-
ka kultury zorganizowali uroczystość w  sobotę 5 marca. 
W sali remizy strażackiej zebrało się 60 mieszkanek wsi re-
prezentujących wszystkie pokolenia tarnowianek. Panowie 
wspierani przez muzyków z zespołu Diamant zorganizowali 
wspaniałą zabawę. Były wesołe konkursy i  harce, dowcipy, 
humorystyczne zdarzenia – nie zabrakło smacznych dań. 
Z  życzeniami i  kwiatami odwiedził panie Wójt Krzysztof 
Mutz. Zdarzenie uwiecznił fotoreporter Marcin Klama.

Zajączki, baranki, kurczaczki, 
palmy i jaja…

„Latający Instruktorzy” GOKu wyruszyli „w gminę” or-
ganizując we wszystkich sołectwach warsztaty świąteczne. 
Jako, że wielkanocna symbolika związana jest ze wszystkim, 
co kojarzy się z odradzaniem życia, wiosenną przyrodą i no-
wym początkiem, z gliny powstały piękne zajączki, baran-
ki i  kurczątka, które w  tarnowskiej pracowni ceramicznej 
zostały wypalone, by trafić ponownie w ręce twórców – do 
szkliwienia. Później nastąpił ponowny wypał „na ostro” 
i… już można było dekorować mieszkania!

Po warsztatach ceramicznych, przed Niedzielą Palmową 
zabrano się do komponowania tradycyjnych palm. W  na-
szym regionie wiązanka, którą święci się w  poprzedzającą 

Wielkanoc niedzielę, powinna zawierać: bazie (kotki) wierz-
bowe, ewentualnie gałązki orzecha, porzeczkę, bukszpan 
(lub barwinek), cis. W naszych warsztatach wykorzystaliśmy 
także gałązki tarniny (w  symbolice ludowej także mające 
związek z męczeństwem Chrystusa), a także białe, bibułko-
we tarninowe kwiatki.

Poza wymienionymi zajęciami każda z filii – samodziel-
nie lub we współpracy z  innymi – organizowała przeróżne 
zajęcia warsztatowe. Zdobiono jajka różnorodną techniką, 
komponowano stroiki, tworzono wielkanocne symbole ze 
zróżnicowanych materiałów – przede wszystkim natural-
nych. Kreatywność ograniczona była jedynie … wyobraźnią 
twórców.

Uwaga! nowa edycja konkursu!
Konkurs dla uzdolnionej młodzieży z  gminy Tarnów 

Opolski „Kwiat Tarniny” na rok 2016 został otwarty. Za-
chęcamy do przysyłania aplikacji. Regulamin i  kartę zgło-
szenia można pobrać z  naszej strony (gok.tarnowopolski.
pl) lub strony Urzędu Gminy. Ogłoszenie decyzji Kapituły 
Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego 
zakończenia roku zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury dnia 
12 czerwca br.

Kultura lokalna – aktywacja!

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim otrzymał 
dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury 
na realizację programu Domu Kultury+ Inicjatywy lokalne 
2016. Program skierowany jest do domów kultury, które go-
towe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projek-
towane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę.

Przystępując w  minionych latach do Programu Dom 
Kultury + wypracowaliśmy Strategię Rozwoju Gminnego 
Ośrodka Kultury na lata 2011 – 2016, w której zawarte zo-
stały Misja i Wizja. By kontynuować i rozwijać działalność, 
służyć mieszkańcom, zapewniając im jak najszersze uczest-
nictwo w  kulturze, pobudzać lokalne inicjatywy, wspierać 
rozwój osobisty i stwarzać warunki do integracji wszystkich 
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grup społecznych stworzyliśmy projekt „Kultura lokalna- 
aktywizacja! ”. Jego celem głównym jest zainicjowanie dzia-
łań służących wzmocnieniu zaangażowania GOKu w życie 
społeczności lokalnej, odkrywanie i  rozwijanie potencjału 
i kapitału kulturowego mieszkających na terenie gminy lu-
dzi. Aplikując do programu planowaliśmy zdiagnozować 
potrzeby kulturalne mieszkańców, stworzyć możliwość aby 
mogli oni zgłaszać własne projekty, odkryć istniejące talen-
ty i wzmocnić potencjał społeczny. Wszystko to posłuży do 
opracowania strategii na kolejne lata, zaowocuje rozwojem 
lub zmianą oferty programowej GOK a  przede wszystkim 
uświadomi środowisku, iż kulturę gminną tworzą wszyscy 
mieszkańcy, a placówki kultury są platformą, na której spo-
tykają się wszyscy spragnieni uczestnictwa w kulturze, bazą 
pomysłów i  warsztatem umożliwiającym realizację cieka-
wych i cennych inicjatyw kulturalno-społecznych.

Szansą dla każdego mieszkańca, pragnącego wypowie-
dzieć się, podzielić swoimi pomysłami i  tym samym wpły-
nąć na przyszły kształt działań kulturalnych w gminie, bę-
dzie udział w  działaniach projektowych. Działania te będą 
polegały na stworzeniu wszechstronnej i wnikliwej diagno-
zy. By zapewnić obiektywizm, skuteczność i wysoką wartość 
merytoryczną powstającego dokumentu zadanie powierzo-
no wykwalifikowanym specjalistom ze Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Twórczych „ę”. „Latający Socjologowie” będą gościć 
w  naszej gminie od 3. do 11. kwietnia br. Przy użyciu na-
rzędzi badawczych przeprowadzą diagnozę, by następnie 
opracować wyniki i przedstawić wynikające z nich wnioski. 
Dzięki nim, Gminny Ośrodek Kultury w jeszcze lepszy i peł-
niejszy sposób będzie służył mieszkańcom i wypełniał swoje 
statutowe zadania.

Diagnozowanie potrzeb i  możliwości będzie odbywało 
się w dwóch etapach
I. „Generator Pomysłów” -! ” to szansa dla każdego miesz-
kańca, aby wypowiedzieć się na temat kultury gminnej, 
podzielić swoimi pomysłami. „Latający Socjologowie” prze-
prowadzą sondę wśród mieszkańców na temat inicjatyw 
i  wyzwań kulturalnych ważnych dla społeczności lokalnej. 
W  najliczniej uczęszczanych punktach Tarnowa Opolskie-
go. 3. 04. (niedziela) badacze usytuują się na placu przy OSP 
i tam będą rozmawiać z mieszkańcami. Od godziny 11.00 do 
godziny 19.00, będzie można zgłaszać do nich swoje opinie 
i uwagi, odpowiedzieć na pytania. Ci, którzy nie zdążą lub ci, 
którzy będą chcieli uzupełnić swoje wypowiedzi, będą mo-
gli to uczynić następnego dnia (poniedziałek) w godzinach 
11.00 – 14.00, gdyż socjologowie przeprowadzą sondę w in-
nych, licznie odwiedzanych punktach miejscowości.

Również w  poniedziałek, od 17.00 do 19.00 w  świetlicy 
ośrodka odbędzie się spotkanie wszystkich zainteresowa-
nych gminną kulturą. W  czasie spotkania zostaną prze-
prowadzone otwarte działania warsztatowe, w wyniku któ-
rych stworzony zostanie „Bank Pomysłów” na inicjatywy 
kulturalne.
II. „Poznaj swój potencjał” czyli „warsztaty badawcze” 
skierowane do młodzieży i dorosłych, podczas których chce-
my poznać zainteresowania, oczekiwania i potrzeby miesz-
kańców z zakresu edukacji kulturalnej. W tym celu badacze 
najpierw spotkają się 5. kwietnia (wtorek) z młodzieżą w lo-
kalnych gimnazjach (Tarnowie Opolskim i Przyworach).

Natomiast 11.04. (poniedziałek) w  Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tarnowie Opolskim swoje zainteresowania, ocze-
kiwania i potrzeby mają szansę wyrazić:

 � w godzinach 16.30 – 18.15 młodzież licealna i studenci,
 � w godzinach 18:30-20:00 osoby dorosłe.
Z  zebranego materiału powstanie diagnoza lokalnych 

potrzeb kulturalnych. Dokument ten zostanie podany do 
publicznej wiadomości. Na podstawie diagnozy ogłosimy 

nabór wniosków zawierających inicjatywy oddolne osób 
i  grup. Zawarte w  nich propozycje wydarzeń kulturalnych 
i działań edukacyjnych, przyczynią się do odkrywania i po-
budzania aktywności społecznej, wspomagania rozwoju ka-
pitału społecznego i kulturowego. Program daje możliwość 
realizacji zgłoszonych 3 do 7 oddolnych inicjatyw, które zo-
staną zrealizowane wspólnie z Ośrodkiem Kultury.

Działania diagnostyczne będą prowadzone (poza gim-
nazjami) na terenie Tarnowa, jednak zależy nam bardzo na 
uzyskaniu opinii i  pobudzeniu inicjatyw mieszkańców ca-
łej gminy. Dlatego też zapraszamy do udziału w  projekcie 
wszystkich członków gminnej społeczności. Szczególnie 
cenna dla nas będzie obecność i opinia tych osób, które do-
tychczas nie znalazły wśród propozycji Gminnego Ośrod-
ka Kultury w  Tarnowie Opolskim obszaru właściwego dla 
swoich zainteresowań, miejsca dla rozwijania własnych pa-
sji. Tworzymy kulturę dla ludzi i z ludźmi. Jeśli chcesz mieć 
wpływ na to, co się u nas dzieje, przyjdź koniecznie! Razem 
możemy tworzyć rzeczy nowe, ciekawe i piękne.

Karuzela wydarzeń kulturalnych 
nie zwalnia.

Nadal BĘDZIE SIĘ DZIAŁO! Już planujemy kolejne 
warsztaty i  wydarzenia. Nasze poczynania mogą Państwo 
śledzić na bieżąco zaglądając na stronę internetową gok.
tarnowopolski.pl, Facebook. Wszystkich spragnionych 
wiadomości z  pierwszej ręki zachęcamy do korzystania 
z Newslettera.

Dyrekcja, pracownicy, współpracownicy oraz podopiecz-
ni Gminnego Ośrodka Kultury wraz z Rodzicami składają 
najlepsze życzenia świąteczne. Życzymy wszystkim wiosen-
nego odrodzenia ducha i  sił witalnych, zdrowia i  radości 
oraz wiele przyjemności czerpanej z uczestnictwa w wyda-
rzeniach kulturalnych.

Karnawałowe Szaleństwa
Kto jest temu winien…
Niedźwiedź, policjant, feszter i wielu innych kolorowych 

przebierańców 6 lutego odwiedziło mieszkańców Kątów 
Opolskich. Wodzenie przygotowali zawodnicy miejscowego 
LZS-u.

Tradycja każe przyjąć przebierańców, bo wróży to szczę-
ście i  urodzaj na cały rok, dlatego też gospodynie chętnie 
przyjmowały korowód i  tańczyły z  misiem przy wesołych 
dźwiękach akordeonu. W czasie wędrówki po wsi niedźwie-
dziowi oberwało się za wszelkie zło, dlatego też wieczorem 
w trakcie Zabawy Karnawałowej przyszła pora, żeby osądzić 
„ta wielkoł niezdara”: „Kto je tymu winien, że w lato deszczu 
nie było i na polach nie obrodziło? ”

Kiedy krew niedźwiedzia została przelana uczestnicy 
chętnie jej kosztowali bo: ” Kto niedźwiedzia krew wypije, 
ten jest szczęśliwy i długo żyje…”.
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Organizatorzy bardzo dziękują mieszkańcom za przy-
jęcie i złożone datki, które zostaną przeznaczone na cele sta-
tutowe LZS.

Za wodzenie dziękujemy, zdrowia, szczęścia 
Wom życzymy…!

Piotr Blaut

Babski Comber w Raszowej
Jak się bawią kobiety? – można było doświadczyć na 

„Babskim Combrze” zorganizowanym przez koło mniejszo-
ści niemieckiej w remizie strażackiej w Raszowej. Było gwar-
no i wesoło, gdyż 70 przebierańców przyjechało na zabawę 
a były to: baletnice, tygryski, tancerki itp. Wszystkie bawiły 
się razem i miały wspólny język a większość z nich to stałe 
bywalczynie corocznych imprez.

O oprawę muzyczną wieczoru zadbał zespół ‘Trio” wraz 
z dwoma DJami organizując różnego rodzaju konkursy. Nie-
spodzianką programu była „Mariolka” z Nakła.

Uczestnictwo w takiej zabawie jest jedyną okazją do zjed-
noczenia się kobiet, oderwania od codzienności i domowych 
obowiązków.

Jest to zwyczaj wywodzący się już z czasów średniowie-
cza, kiedy to kobiety zbierały się razem manifestując swoją 
odrębność, tak jak panie w Raszowej chcące się wyszaleć.

Barbara Mientus

Karnawałowo w Raszowej 
i w Urzędzie Gminy

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzy-
szenia Pro Liberis Silesiae w  Raszowej świętowali „Różany 
Poniedziałek”. Tradycyjnie już uczniowie odwiedzili Urząd 
Gminy w Tarnowie Opolskim, gdzie p. Wójt Krzysztof Mutz 
przekazał im klucz, symbolizujący przejęcie przez małych 
karnawalistów władzy w gminie. Oczywiście jedynie na czas 
ostatnich dni karnawału. Z  radością uczniowie odwiedzi-
li wszystkich urzędników, aby z  uśmiechem i  śpiewem na 
ustach rozdać im słodkie upominki i  przyozdobić biurka 
i komputery pracowników.

Uczniowie z  Raszowej spędzili bardzo radosny karna-
wałowy poniedziałek, w  Niemczech obchodzony jako po-
pularny „Rosenmontag”. Mimo trwających ferii zimowych, 
dzieci uczestniczyły ponadto w  ciekawych karnawałowych 
warsztatach plastycznych, rozwijając swoje zainteresowania. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Raszowej pielęgnuje tradycje 
karnawałowe obchodzone w Niemczech. Następne karnawa-
łowe szaleństwo już w 2017 roku!

Barbara Loch
Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae

Bale w karnawale
W  naszym przedszkolu odbył się bal przebierańców, 

który rozpoczęliśmy tanecznym korowodem i  prezentacją 
strojów. Stroje karnawałowe przygotowali rodzice. Wśród 
chłopców największym powodzeniem cieszyły się postacie 
Superbohaterów, strażaków, piratów. Dziewczynki to oczy-
wiście królewny i wróżki. Po prezentacji rozpoczęły się tańce 
i konkursy. W czasie przerwy w zabawie dzieci częstowały się 
smakołykami. Pozowały również do zdjęć indywidualnych 
i grupowych

PP Przywory

Ważny dzień dla przedszkola 
w Raszowej

W niedzielę, dnia 6 marca 2016 r. miała miejsce uroczy-
stość otwarcia nowo wyremontowanego przedszkola w Ra-
szowej. Dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfry-
zacji możliwe było wyremontowanie budynku, zakres prac 
był bardzo szeroki, obejmował m.in. zmianę pokrycia dachu, 
remont pomieszczeń, kotłowni, klatki schodowej i wymianę 
wszystkich instalacji. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
wielu osób, udało się w krótkim czasie wyremontować i od-
dać do użytku piękny, nowoczesny obiekt. Przedszkole w Ra-
szowej jest budynkiem o  europejskich standardach. Dzięki 
wykonanym pracom remontowym, możliwe jest utworze-
nie kolejnej grupy przedszkolnej, dla dzieci, które pragną 
w  przyszłości kontynuować naukę w  szkole podstawowej 
w Raszowej.

Na uroczystości otwarcia nowo wyremontowanego 
przedszkola obecne były władze Gminy Tarnów Opolski, 
na czele z  p. Wójtem Krzysztofem Mutzem oraz przewod-
niczącym Rady Gminy p. Rudolfem Urbanem oraz licznym 
gronem radnych. Wyjątkowym gościem uroczystości był p. 
poseł Ryszard Galla, który od początku wspierał inicjatywę 
remontu przedszkola. Na powitanie przedszkolaki wykonały 
kilka utworów w języku polskim i  języku niemieckim oraz 
wręczyły gościom własnoręcznie wykonane serduszka. Na-
stępnie wspólnie pokrojono pyszny tort z wizerunkiem bu-
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dynku nowego przedszkola. Po przecięciu wstęgi i poświę-
ceniu budynku przez proboszcza ks. Korneliusza Wójcika, 
przedszkolaki, ich rodzice i zaproszeni goście po raz pierw-
szy przekroczyli progi budynku przedszkola po remoncie.

Z  całego serca dziękujemy Ministerstwu Administracji 
i  Cyfryzacji za wsparcie finansowe projektu oraz wszyst-
kim życzliwym osobom za wszelkie wsparcie tej inicjatywy, 
a w szczególności Władzom Gminy Tarnów Opolski, p. Po-
słowi Ryszardowi Galla, p. Henrykowi Rudner oraz p. Pio-
trowi Muc.

Dzięki Państwa zaangażowaniu najmłodsi z wielką rado-
ścią mogą bawić się i zdobywać dalszą wiedzę i umiejętności 
w nowym, pięknym przedszkolu w Raszowej.

Z całego serca dziękujemy!
Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae

Światowy Dzień Chorego 
w Kosorowicach

Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą, w jej trakcie udzie-
lony został sakrament chorych. Następnie około 60 osób 
udało się do świetlicy na wspólne spotkanie z poczęstun-
kiem. Serdecznymi słowami wszystkich przybyłych powitał 
ks. proboszcz i Parafialny Zespół Caritas. W miłej atmosferze 
goście podziwiali występ naszych przedszkolaków, których 
za piękny program nagrodzili gromkimi brawami oraz sło-
dyczami. Zespół caritas starał się umilić ten czas wszystkim 
zebranym. Takie spotkania są potrzebne by zobaczyć radość 
w oczach osób, które niosą bagaż różnych cierpień i trudno-
ści życia. Parafialny Zespół Caritas serdecznie dziękuje za 
wsparcie finansowe Gminy Tarnów Opolski i Tommi Markt.

P.Z.C Kosorowice

Nasza Kadra zdobyła 6 medali na 
Mistrzostwach Opolszczyzny

W Chrząstowicach odbyły się Otwarte Mistrzostwa Wo-
jewództwa Opolskiego w  Karate Kyokushin. Brało w  nich 
udział przeszło 150 zawodników z 9 klubów z różnych woje-
wództw. Naszą Akademię reprezentowała 5-osobowa kadra 

w składzie: Zdzisław Kaliciak (Kierownik), Victoria Łuka-
szyńska, Martyna Diak, Kamil Kaliński i  Jakub Mytych. 
Zawodnicy zdobyli 4 złote, 1 srebrny i 1 brązowy medal! Sę-
dzią podczas Mistrzostw była sensei Iwona Kielian 1. Dan. 
Serdecznie Gratulujemy ogromnego sukcesu!

Dziękujemy za wsparcie Miastu i  Gminie: Tarnów 
Opolski oraz Zdzieszowice

ASW

Sensei Winiarska i Bojda 
z Wrocławia poprowadziły 

szkolenie w ASW
Idealne i wyjątkowe pod wieloma względami, 62. Zgru-

powanie Szkoleniowe Karate. Gościliśmy przedstawicielki 
SHINKYOKUSHIN – sensei: Agatę Winiarską 2. Dan, oraz 
Annę Bojdę 2. Dan (obie Lamot Dojo Wrocław). Niezwykle 
utytułowane zawodniczki poprowadziły wspaniałe, pełne 
wskazówek i  niezwykle wymagające treningi dla naszych 
karateków. Cały weekend, w  myśl słów: „One Kyokushin”, 
uczyliśmy się od najlepszych. W  szkoleniu wzięło udział 
w sumie 42 karateków, plan treningowy realizowało czwo-
ro Instruktorów Sportu i dwoje Asystentów. Dzięki wspar-
ciu Miasta i Gminy Zdzieszowice, wszyscy uczestnicy mogli 
w  sobotni wieczór wyjechać na Basen i  w  pełni korzystać 
z Sauny.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w  po-
moc w  przygotowaniach zgrupowania, a  w  szczególności 
Panu Zygmuntowi Pietruszka, Pani Iwonie Kielian i  Panu 
Łukaszowi Buhl.

ASW

IV Edycja Halowej Ligi Piłki 
Nożnej dobiegła końca

Oficjalna uroczystość podsumowująca tegoroczną IV 
edycji Halowej Piłki Nożnej, poprzedzona była tradycyjnym 
już „Turniejem Walentynkowym”, w  którym spotkało się 
sześć drużyn. Turniej ten był bardzo widowiskowy, kibice 
mogi oglądać wiele akcji zakończonych strzeleniem gola. 
Ostatecznie Turniej Walentnkowy zakończył się zwycień-
stwem drużyny Cisielstwo Woźny.

Turniej Walyntenkowy – wyniki:
1) Ciesielstwo Woźny
2) Futsal Team Chrząstowice
3) Stodoła Kamień Śląski
4) Eko-pacze
5) Tomi Markt
6) ZiP Skład

W  rozgrywkach VI Edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej 
udział wzięło 12 dryżyn, które od 5 grudnia ub. roku ro-
zegrały po kilkanaście mecz. Walka o zwycięstwo trwła do 
ostatniej kolejki. Ligę wygrał zespół Tomi Markt. Na po-
dium uplasowały się także Futsal Team Chrzatsowice oraz 
Ciesielstwo Woźny. Wójt Gminy Krzysztof Mutz oraz Rad-
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ny Zygmunt Pietruszka (przewodniczący Komisja Oświaty, 
Kultury Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i  Jej 
Problemów) oprócz nagród drużynowych wręczyli również 
nagrody specjalne. zawodnikom, którzy wykazali

Wyniki VI Edycji Halowej Ligi Piłki Nożnej:
1) Tomi Markt
2) Futsal Team Chrząstowice
3) Ciesielstwo Woźny
4) Burza Kosorowice
5) ZiP Skład
6) BroWariaci
7) Power Rangers
8) Habibi
9) Malik Przywory
10) Eko-pacze
11) Drewniaki

180–lecie powstania 
21 maj 2016r.

Nadszedł czas, aby spojrzeć wstecz na początek naszej po-
dróży w  przeszłość. Jakiś czas temu Pani Dyrektor Anna 
Piątkowska podsunęła pomysł zbadania historii naszej pla-
cówki. Zaowocowało to opracowaniem i zgłoszeniem do Ku-
ratorium Oświaty w Opolu innowacji „Historia naszej szkoły 
odkryta na nowo”. Analiza zebranych dokumentów wyka-
zała, że placówka w Nakle może pochwalić się bardzo dłu-
gą historią. Fakt, że budynek szkolny pochodzi z pierwszej 
połowy XIX wieku, był dla nas dużym zaskoczeniem. Rok 
2016 – jako 180. rok istnienia naszej szkoły – musiał zostać 
ogłoszony rokiem jubileuszowym. To jest wydarzenie, które 
chcemy świętować nie tylko w gronie uczniów i ich rodziców, 
ale również absolwentów naszej szkoły, emerytowanych pra-
cowników oraz zaproszonych gości.

Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować wszystkim, któ-
rzy pomogli nam poznać historię naszej placówki: naszym 
absolwentom, rodzicom naszych uczniów, obecnym i byłym 

pracownikom szkoły oraz mieszkańcom Nakła. Szczególne 
zaś podziękowania kierujemy do pani Lidii Niesłony oraz 
pana Rudolfa Lehnorta, który udostępnił nam swój zbiór 
dokumentów związany z  historią Nakła. Dziękujemy rów-
nież pani Adeli Dziaduś, która doskonale pamięta czasy, gdy 
pracowała jako nauczyciel i pełniła funkcję dyrektora szkoły.

Realizując innowację, nauczyciele wspólnie z  uczniami 
i  ich rodzicami prowadzili najróżniejsze działania, które 
miały na celu przybliżenie historii naszej placówki. Część 
z nich została już zakończona, a niektóre są jeszcze konty-
nuowane. Spójrzmy wstecz na konkursy i projekty, które są 
już za nami:

 � Konkurs „Historia naszej szkoły okiem starego obiek-
tywu” Uczniowie wspólnie z  rodzicami zdobyli bardzo 
wiele fantastycznych zdjęć z przeszłości naszej placówki. 
Dla uczniów, którzy przynieśli najbardziej interesujące 
zdjęcia Rada Rodziców zakupiła cenne nagrody. DZIĘ-
KUJEMY! Wszystkie zdjęcia przyniesione przez uczniów 
znajdą się na wystawie fotograficznej prezentowanej na 
uroczystości jubileuszowej (…).

 � Projekt „Wywiad z absolwentem naszej szkoły” Ucznio-
wie klas IV-VI spisywali wywiady przeprowadzone 
z członkami swoich rodzin, którzy są absolwentami na-
szej szkoły.

 � Konkurs plastyczny „Babcia i Dziadek w szkole” Młodsi 
uczniowie przygotowywali prace razem z rodziną, nato-
miast klasa II i  III pracowała samodzielnie. Wszystkim 
dziękujemy za zaangażowanie, efekt jest naprawdę impo-
nujący. Nagrody sponsorowało m.in. Koło Mniejszości 
Niemieckiej z Nakła. DZIĘKUJEMY!
Wszystkie przedszkolaki biorące udział w konkursie zo-

stały wyróżnione (…).
Prace plastyczne podziwiać będzie można na wystawie 

w dniu jubileuszu, na który już teraz serdecznie zapraszamy!
HARMONOGRAM JUBILEUSZU

 � 13.00 – uroczysta jubileuszowa msza św. w Kościele Para-
fialnym w Nakle;

 � 14.15 – uroczysta akademia na terenie szkoły;
 � 15.30 – 20.00 – zwiedzanie szkoły: oglądanie wystaw 
okolicznościowych, prezentacji multimedialnych zwią-
zanych ze szkołą.

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW
Na terenie: Domu Spotkań i placu Stowarzyszenia Przy-

jaciół Nakła
 � Od 16 – mała gastronomia;
 � 17.00 – występy uczniów i przedszkolaków PSP w Nakle; 
występy absolwentów.

 � 20.00 – zabawa taneczna
Wszystkich chętnych absolwentów zapraszamy do 

współtworzenia uroczystości jubileuszowej. Osoby prywat-
ne oraz firmy, które zechciałyby nas wesprzeć finansowo, 
prosimy o  wpłaty na konto Rady Rodziców z  dopiskiem 
„JUBILEUSZ”.

Nr konta: 04 8884 1027 2003 0011 6596 0001

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi 
w Tarnowie Opolskim serdecznie zaprasza wszystkie 

przedszkola gminny do udziału w I Olimpiadzie 
Przedszkolaka pod hasłem „Sport to zdrowie”

23 kwietnia o godz. 10.00 w hali sportowej 
w Tarnowie Opolskim.

Celem Olimpiady jest wdrażanie dzieci do regularnego 
uprawiania sportu, uczenie szlachetnej rywalizacji, prze-
strzeganie reguł „fair play” a przede wszystkim zaspokoje-

nie naturalnej potrzeby ruchu.



www.tarnowopolski.pl

Akcja dystrybucji KOPERT ŻYCIA 
rozpocznie się w kwietniu bieżącego roku.

1 2 3

URZĄD GMINY TARNÓW OPOLSKI
ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski
tel. 77 46 40 882

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Os. Zakładowe 7

46-050 Tarnów Opolski
77 400 35 55

Organizatorem akcji jest Wójt Gminy Tarnów Opolski.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

W karcie informacyjnej umieść dane 
o stanie Twojego zdrowia (Twoje 

choroby, przyjmowane leki, uczulenia) 
a także numery telefonów lub adresy 

osób najbliższych, które należy 
powiadomić o pobycie w szpitalu.

Kartę informacyjną włóż 
do plastikowej koperty, umieść na niej 

naklejkę „KOPERTA ŻYCIA” 
i umieść w lodówce, w miejscu 

widocznym i dostępnym dla osoby 
udzielającej pomocy.

Na lodówkę przyklej naklejkę 
„TU JEST KOPERTA ŻYCIA”.

KOPERTA ŻYCIA
ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

ODBIERZ SWOJĄ KOPERTĘ ŻYCIA
„Koperta życia” – to akcja społeczna skierowana do osób 

starszych, samotnych i chorych zamieszkujących Gminę Tarnów Opolski. 
Ma na celu ułatwienie niesienia pomocy przez różnego rodzaju służby: 

medyczne, socjalne i inne w stanach zagrożenia życia i zdrowia. 


