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Nie ma rzeczy niemożliwych

Wywiad z Wójtem Gminy 
Tarnów Opolski o najistotniejszych 

realizacjach przeprowadzonych  
w ostatnim czasnie na terenie  

naszej gminy.

Kulturalne lato z GOK

Tarnowski GOK jak co roku zaprasza 
do aktywnego i twórczego spędzania 

czasu. Zobacz co było i co będzie!

JUBILEUSZ!

Przeczytaj jak wyglądał jubileuszowa 
gala Kwiatu Tarniny. 

Kwiat Tarniny
Bywało już tu baśniowo, rodzinnie, wakacyjnie, nawet cyrkowo i filmowo. Tym razem zaś było jubileuszowo i … dra-

matycznie. Mowa o dorocznym podsumowaniu całorocznej pracy artystycznej w tarnowskim Gminnym Ośrodku Kultury. 
Tegoroczna impreza przebiegała nieco inaczej niż zazwyczaj, gdyż podzielona została na trzy „akty”. Z okazji 15-lecia ze-
społu „Element” w pierwszej części oddano we władanie scenę zespołom, które zapoczątkowały całą formację. Wycieczkę 
w przeszłość poprowadziła choreografka Monika Hulbój, która tonem swobodnej pogawędki opowiedziała o początkach 
i najnowszych dokonaniach kierowanej przez siebie grupy. Gawędę przeplatały najciekawsze choreografie z ostatniego pię-
ciolecia, przy czym liczne z nich były odświeżone a nawet zupełnie zmienione. 
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Uprzejmie informuję że od 1 czerwca do 29 lipca 2016 
roku realizowane są następujące badania rolnicze:

 � Badanie struktury gospodarstw rolnych
 � Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji 
zwierzęcej

 � Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego
 � Metody zbierania danych:

1) CAII – samodzielne wypełnianie formularzy elek-
tronicznych za pośrednictwem Internetu – od 1 do 9 
czerwca,

2) CATI – wywiad telefoniczny, teleankieterzy dzwonić 
będą w godz. 7:00 – 20:00 – od 10 czerwca do 22 lipca,

3) CAPI – wywiad bezpośredni z respondentem w gospo-
darstwie przez prowadzony przez ankietera wyposażo-
nego w urządzenie przenośne (tablet) – od 10 czerwca 
do 29 lipca.

Urząd Statystyczny w Opolu

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu zapra-
sza do udziału w zainicjowanej przez Ministerstwo Finan-
sów akcji pod nazwą „Popieram loterię”.

Celem akcji jest zaproszenie przedsiębiorców i instytu-
cji do wsparcia idei przyświecających loterii. W inicjatywie 
może wziąć udział każdy podmiot, który zadeklaruje popar-
cie dla idei loterii poprzez wspieranie i budowanie uczciwej 

konkurencji. Dzięki Loterii uświadamiamy Polakom, że 
mają wpływ na kształtowanie uczciwego obrotu gospodar-
czego, a wydawanie paragonów przekłada się na stan budże-
tu naszego państwa. Więcej na stronie www.loteriaparago-
nowa.gov.pl

II US w Opolu
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Wszystkiego dobrego!
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz Dnia Samorządowca składamy wszystkim pracownikom socjalnym 

i samorządowym, radnym, sołtysom i radom sołeckim, serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i satysfakcji 
w życiu prywatnym i zawodowym. Życzymy także aby Wasze wysiłki i codzienna praca były zawsze doceniane przez tych, 
na rzecz których pracujecie.

Redakcja

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

Badania Strukturalne Gospodarstw Rolnych

Narodowa Loteria Paragonowa

Bezpłatne porady prawne, psychologiczne 
lub pomoc materialna

Umów się na bezpłatną poradę prawną, psychologiczną 
lub pomoc materialna. Terminy dyżurów dla Gminy Tarnów 
Opolski

 � prawnika – w każdy poniedziałek w godz. od 15:30 
– 18:30,

 � psychologa – w każdą środę w godz. od 12:30 – 14:30.
Dyżury odbywają się w budynku GOK-u 

na ul. Os. Zakładowe w Tarnowie Opolskim.

Informacja dla rolników

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, że 
w związku z Decyzją wykonawczą komisji (UE) 2016/260 z 
dnia 23 lutego 2016 roku zniesione ostały odstępstwa w za-
kresie identyfikacji i rejestracji dla rolników utrzymujących 
jedną świnię. W związku z powyższym również rolnik, któ-
ry utrzymuje 1 świnię ma obowiązek zarejestrować siedzibę 
stada oraz zgłaszać do Biura powiatowego ARiMR zdarzenia 
związane ze zwierzętami.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu
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Nie ma rzeczy niemożliwych
Przez wiele lat budynek dworca PKP w Tarnowie Opol-

skim niszczał i  szpecił samo centrum gminy. Wyda-
wało się, że nie ma możliwości prawnych ani środków aby 
to zmienić. Po mozolnych negocjacjach, pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych dworzec jest jak nowy a otoczenie 
estetyczne.
Red.: Panie Wójcie, wkrótce uroczyste otwarcie budynku dworca po 
gruntownym remoncie. Temat był ciężki, wydawało się czasem – nie-
możliwy. Jak udało się osiągnąć sukces?
Krzysztof Mutz: Zawsze mówię, że chcieć to móc. Postawiłem so-
bie za punkt honoru, żeby przywrócić temu miejscu dawną świet-
ność i oddać je mieszkańcom do użytkowania. Temat dworca był 
trudny i skomplikowany, negocjacje z PKP rozciągały się w czasie 
a umowa przekazania obwarowana była wieloma zastrzeżeniami. 
Kiedy już udało się uregulować prawo własności, aktualny stał się 
temat otoczenia dworca, które było w stanie krytycznym – beto-
nowe szambo wyeksponowane na powierzchni, rozwalające się ce-
glane płoty – słowem – pagórkowate wysypisko śmieci porośnięte 
chaszczami, na dodatek w  samym sercu Tarnowa. Postanowili-
śmy w pierwszej kolejności zagospodarować szpecący teren, na co 
pozyskaliśmy środki z  Lokalnej Grupy Działania. Resztki płotu 
zostały rozebrane, teren wyrównany, nawieziona została ziemia. 
Uporządkowaną przestrzeń obsialiśmy trawą, posadziliśmy sa-
dzonki roślin. Dla wygody mieszkańców odwiedzających urząd 
zamontowane zostały nowe stojaki na rowery, kosze na śmieci 
oraz ławki i  stoliki z  grą terenową, w  którą można zagrać przy-
nosząc z sobą tylko kostkę do gry. Przy okazji promujemy walory 
przyrodnicze i historyczne gminy.
Red.: Z budynkiem nie było już tak prosto…
K. M.: Owszem – budynek był mocno zdewastowany – konieczna 
była wymiana dachu, elewacji, podłóg, ogrzewania, okien i wie-
lu innych elementów. Początkowo prowadziliśmy remont przy 
udziale środków zewnętrznych – w  miarę możliwości. W  kolej-
nym etapie zdecydowaliśmy wraz z radnymi, że musimy urucho-
mić środki budżetowe. Przetarg został rozstrzygnięty bardzo ko-
rzystnie a efekty zadowoliły nas wszystkich. Budynek znów wyglą-
da wspaniale, jest funkcjonalny i przez wiele kolejnych lat będzie 
mógł służyć mieszkańcom. Co najważniejsze, w godzinach pracy 
urzędu, pasażerowie czekający na pociąg będą mogli skorzystać 
z  siedzących miejsc wewnątrz budynku, z  dostępem do toalety 
i napojów. Dla dzieci przygotowujemy osobne stanowisko ze sto-
likiem do rysowania oraz regałem na gazety i książeczki. To nowe 
miejsce ma być otwarte i przyjazne dla mieszkańców. Wszystkich, 
którzy chcieliby zobaczyć efekty naszej pracy zapraszam serdecz-
nie na uroczyste otwarcie budynku. Po wakacjach będą tam już 
urzędowały wybrane referaty urzędu oraz Rada Gminy. W  tym 
miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomagali mi 
w  realizacji tego trudnego przedsięwzięcia – przede wszystkim 
moim współpracownikom oraz radnym, bez których wsparcia nie 
byłoby dzisiejszego efektu.
Red.: Czy na tym skończą się inwestycje w Tarnowie Opolskim?
K. M.: Oczywiście, że nie. Będę robił co w mojej mocy aby inwe-
stycji było jak najwięcej, nie tylko w Tarnowie. Już zaplanowany 
jest duży projekt w ramach partnerstwa publiczno–prywatnego na 
termomodernizację budynków użyteczności publicznej w  kilku 
miejscowościach naszej gminy – w pierwszej kolejności budynek 
szkoły podstawowej i gimnazjum w Tarnowie Opolskim. Oprócz 
tego będziemy partycypować w remoncie drogi powiatowej w Ko-
sorowicach. Budowane będzie boisko sportowe w Nakle oraz wiele 
innych inwestycji w poszczególnych sołectwach. W Tarnowie pla-
nuję jeszcze przebudowę drogi od dworca PKP w kierunku szkoły 
– z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i ich rodziców, a plany te mają 
wsparcie rady.

Red.: Na ostatniej sesji Rady Gminy przegłosowana została decyzja 
o  połączeniu dwóch gminnych jednostek- Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej oraz Parku Technologiczno – Innowacyj-
nego w Przyworach. Jak Pan ocenia to posunięcie?
K. M.: Uważam, że takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla 
obu jednostek. Połączone siły obu z  nich pozwolą na pełne wy-
korzystanie potencjału pracowniczego i  zaplecza technicznego, 
którym dysponują. Nic nie przechodzi „w obce ręce”. To nadal jest 
jednostka gminna i gminny majątek, z  tą tylko różnicą, że teraz 
będzie mogła zarabiać np. startując w  przetargach, pozyskując 
środki zewnętrzne, czego do tej pory ZGKiM nie mógł robić przez 
ograniczenia statutowe.
Red.: Jak wynika z  naszych informacji, mieszkańcy Przywór czują 
się zaniepokojeni pojawiającymi się informacjami o rzekomej likwi-
dacji gimnazjum i utworzeniu szkoły stowarzyszeniowej. Jak Pan od-
niesie się do tego tematu?
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Wakacje tuż tuż….
„Już czerwone otwiera lato bramy

a tam czeka nas las
w chłodnym mroku lśnią słońca polany

i strumyk na kamykach gra
już czeka piaszczysta plaża i morskiej wody smak

czekają na nas dalekie drogi
i bujna zieleń łąk- po prostu świat…”

J. Hocuba pt. „Wakacje”

Obchody 180-lecia szkoły w Nakle

W Publicznej Szkole Podstawowej w Nakle odbyły się uro-
czyste obchody 180-lecia istnienia placówki. Rozpoczęto je 
jubileuszową mszą św., a następnie odbyła się część oficjalna, 
podczas której Pani Dyrektor Anna Piątkowska przybliżyła 
ideę uroczystości. W kolejnej części głos zabrali zaproszeni 
goście (m.in. Wójt Gminy Tarnów Opolski, Przewodniczący 
Rady Gminy, przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Opo-
lu i przedstawiciele oświaty naszej gminy), a także przedsta-
wiono rys historyczny dotyczący losów szkoły od momentu 
powstania do czasów współczesnych. Opowieść o  historii 
szkoły była przeplatana wykonanymi przez uczniów scen-
kami (po polsku, niemiecku i śląsku), które wywołały duże 
rozbawienie wśród oglądających. Punktem zwieńczającym 
oficjalne rozpoczęcie było odsłonięcie tablicy pamiątkowej. 
Następnie zaproszeni gości, absolwenci, uczniowie i wszyscy 
przybyli mogli obejrzeć prezentacje multimedialne, wystawy 
zdjęć i kronik szkolnych, a także podziwiać sukcesy uczniów 
nakielskiej szkoły. Wystawy wzbudziły ogromne emocje 
wśród zwiedzających: pojawiały się uśmiechy, łzy wzrusze-
nia, a także niesamowite spotkania po latach.

K. M.: Nie wiem, skąd biorą się takie informacje ale ja powtarzam 
po raz kolejny – nie zamierzam zamykać gimnazjum w Przywo-
rach. Informacje, które przekazałem w  tej kwestii mieszkańcom 
i pracownikom szkoły podczas spotkań, pozostają w mocy. Szkoła 
będzie prowadziła rekrutacje na kolejne lata – uczniów z obwodu 
i w ramach wolnych miejsc w oddziale – również spoza obwodu 
– tak jak było to w roku ubiegłym oraz bieżącym. W sytuacji gdy 
w szkole będą wolne sale, planujemy zaadaptowanie ich na potrze-
by uczniów klas 1-3, którzy do tej pory uczą się w salach budyn-
ku wielofunkcyjnego, gdzie warunki wielokrotnie kwestionował 
SANEPID. Prawdą natomiast jest fakt, iż dotychczasowa Pani 
Dyrektor zrezygnowała z pełnienia swojej funkcji. W tej kwestii 
planuję spotkanie z pracownikami szkoły w najbliższych dniach 
aby wyjaśnić nurtujące ich wątpliwości i prawdopodobnie wkrótce 
ogłosimy konkurs na to stanowisko.
Red.: Gmina przystąpiła do projektu Domu Współpracy Polsko – 
Niemieckiej „Archiwum Historii Mówionej”. Czy planowane są jakieś 
działania wspomagające ramy projektu?
K. M.: Powiem szczerze, że ten projekt jest mi szczególnie bliski, 
gdyż uważam, że nie znając historii miejsc, w  których żyjemy 
i  historii swoich przodków, nasza osobowość jest niekompletna. 
Musimy znać i  szanować historię ale też mieć świadomość, że 
historia to nie tylko wielkie i doniosłe wydarzenia, nie tylko Ko-
ściuszko ślubujący na krakowskim rynku. To również dzieje tych 
miejsc, w  których dziś żyjemy. Tradycja i  historia to dwa filary 
naszej tożsamości kulturowej. Jak napisał Paulo Coelho w  „Pią-
tej górze”: „Tradycja służy zachowaniu porządku świata. Jeśli ją 
złamiemy, świat się skończy.” Projekty takie jak Archiwum Histo-
rii Mówionej pozwalają nam odkrywać swoją tożsamość, pozna-
wać tradycję i historię najbliższą, pokazaną przez pryzmat uczuć 
osób nam bliskich – świadków historii. Kiedy Pan Waletzko opo-
wiadał na konferencji w Kosorowicach o dniu, w którym ostatni 
raz widział ojca przed wywózką na przymusowe roboty, miałem 
łzy w  oczach. Wyobraziłem sobie te – dobrze mi znane miejsca 
– i  tych ludzi, których już nigdy nie zobaczymy. Nie wiedziałem 
o tym, że miejsce, gdzie dziś stoi w  lesie kamień upamiętniający 
grafa von Ehrensteina, to było miejsce, z  którego zabrano męż-
czyzn z Kosorowic, Miedzianej, Przywór na przymusowe roboty. 
Większość z nich nigdy nie wróciła. Chciałbym upamiętnić takie 
miejsca w gminie abyśmy pamiętali – my i pokolenia, które będą 
po nas – o tej trudnej historii, która dotknęła w większości każdą 
z miejscowych rodzin. Proszę zatem naszych mieszkańców – jeżeli 
ktokolwiek wie jeszcze o takich miejscach na terenie gminy, gdzie 
rozegrały się wydarzenia warte pamiętania, o zgłaszanie tego do 
mnie lub pracowników urzędu. Dołożymy starań aby zostały od-
powiednio, godnie oznaczone i opisane.
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Z zainteresowaniem, a nawet pewnego rodzaju ciekawo-
ścią i rozrzewnieniem szukano siebie na zdjęciach, w starych 
kronikach, wśród kolegów i koleżanek z dawnych lat.

Korzystając z okazji, rozmawiano z dawno niewidziany-
mi nauczycielami i  znajomymi. Aby umilić czas gościom, 
uczniowie i absolwenci naszej szkoły przygotowali atrakcyj-
ny program artystyczny, który wzbudził ogromne zaintere-
sowanie i skupił uwagę wielu osób. Obchody 180-lecia istnie-
nia szkoły zakończył organizowany przez Radę Rodziców,, 
bal absolwenta”.

PSP Nakło

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji 
jubileuszu; szczególnie sponsorom, a są to:

 � Barbara Wrzeciono, TSKN Koło Nakło
 � TSKN Zarząd Gminy Tarnów Opolski
 � Zarząd Banku Spółdzielczego w Krapkowicach
 � Jaromir Krawczyński Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 
LABTAR Sp. zo.o w Tarnowie Opolskim

 � Piotr Biskup Prezes Zarządu Zakładów –
 � Wapienniczych Lhoist w Tarnowie Opolskim
 � Wanda Legierska
 � Ryszard Reitor, Budmax materiały budowlane
 � Jan Damboń, Foto-Damboń
 � Piotr Pierończyk
 � Roman Fuhl, Restauracja Fuhlwypas
 � Maria Lisek
 � Tomasz Tomala
 � Krystyna i Joachim Cichoniowie

Festyn Rodzinny w Przedszkolu 
w Przyworach

Już tradycją stał się Festyn Rodzinny pod hasłem -Mama, 
Tata i Ja, który odbył się w Przedszkolu Publicznym w Przy-
worach. Wiele atrakcji czekało na wszystkich gości. Napo-
czątku imprezy pani dyrektor przywitała wszystkich gości. 
Później na scenie zaprezentowały się z programem dedyko-
wanym rodzicom przedszkolaki. Dzieci przypomniały jak 
ważną rolę w życiu pełni mama i tata. Były wiersze, piosenki, 
tańce.

W  naszą zabawę włączyli się także rodzice. Przedsta-
wienie „Kopciuszek” w  wykonaniu wspaniałych rodziców 
wzbudziło wiele emocji, radości i  zaciekawienia, zwłaszcza 
wśród przedszkolaków, którzy na co dzień nie widzą rodzi-
ców w takich rolach. Był kącik piękności, kreatywne zabawy 
dla dzieci z balonami oraz wiele smakołyków.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przyworach składa 
podziękowanie Radzie Rodziców, wszystkim rodzicom, bab-
ciom, dziadkom gościom, którzy zaszczycili nas swoją obec-
nością na Festynie Rodzinnym, za okazaną pomoc w orga-
nizacji uroczystości i pomoc w ciągu całego roku na terenie 
placówki, za zaangażowanie i życzliwość.

Przyjaciele naszego przedszkola:
 � Wójt Krzysztof Mutz
 � Państwo Patrycja i  Marek Bartylla Firma MAP 
LIFTECHNIK

 � Pan Piotr Kala Firma Auto Kala
 � Pan Piotr Żur Firma Piomar
 � Pan Jerzy Dyga Firma PUH Dyga
 � Pan Teodor Pandel Bank Spółdzielczy Krapkowice
 � Pan Teodor Okos

Dzięki Państwa ofiarności możliwa jest lepsza realizacja 
naszych zamierzeń i celów. Dziękujemy.

PP Przywory
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Sport to zdrowie 
I Gminna Olimpiada Przedszkolaka

Dzień 23 kwietnia przedszkolacy z  pięciu przedszko-
li gminnych zapamiętają na długo. W tym dniu odbyła się, 
bowiem I Gminna Olimpiada Przedszkolaka zorganizowana 
przez panią A. Zajda oraz R. Gebauer – nauczycieli z Przed-
szkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Tarno-
wie opolskim w ramach projektu edukacyjnego.

Celem olimpiady było zintegrowanie gminnej społecz-
ności przedszkolnej, propagowanie zdrowego stylu życia, 
kształtowanie umiejętności współdziałania i  zdrowego 
współzawodnictwa, ale przede wszystkim dostarczenie naj-
młodszym uczestnikom wielu pozytywnych emocji.

Całość imprezy oficjalnie otworzył Wójt Gminy Pan 
Krzysztof Mutz, to pod jego patronatem zorganizowana była 
impreza. Wszyscy uczestnicy złożyli uroczystą przysięgę, za-
prezentowali swoje hasło bojowe a następnie przystąpili do 
rywalizacji. Pięć zespołów przedszkolnych: Tarnów Opol-
ski, Kosorowice, Przywory Op., Nakło i Raszowa, podziele-
ni według kolorów oraz kategorii wiekowych rywalizowało 
z  wielkim zaangażowaniem i  zgodnie z  zasadami fair-play 
w  ośmiu konkurencjach sportowych. Najwięcej emocji do-
starczył bieg z  przeszkodami, który obejmował: przeskok 
przez ławeczkę, przejście pod bramką, przełożenie szarfy. 
Dzieci wykazały się niezwykłą celnością podczas zbijania pi-
łek, rzutu do celu a także zwinnością podczas zespołowego 
przechodzenia przez tunel na czas.

Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwali tre-
nerzy GKS PIOMAR, całość poprowadził dziennikarz TVP 
OPOLE Pan Mariusz Studzienny, natomiast w  skład Jury 
weszli:

 � Wójt Gminy Tarnów Opolski Pan Krzysztof Mutz
 � Radny Gminy Pan Zygmunt Pietruszka
 � Dyrektor GOK Pani Ewa Loster
 � Właściciel Gospodarstwa Agroturystycznego GIPROL 
Pani Iwona Pietruszka
Jury oceniało nie tylko sprawność ruchową uczestników, 

ale także zaangażowanie rodziców i  osób towarzyszących 
zespołom na trybunach w doping. Wszystkie drużyny spor-
towe opuściły halę z pucharami i nagrodami, które wręczał 
sam Wójt Gminy.

Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem, a orga-
nizatorzy planują kontynuować projekt w kolejnych latach.

PPZOI

XI Gminny Konkurs Piosenki 
„Od przedszkola do Tarnowa Opolskiego”

Już po raz jedenasty rozśpiewane przedszkolaki z Gmi-
ny Tarnów Opolski spotkały się na Gminnym Konkursie 
Piosenki „Od przedszkola do Tarnowa Opolskiego” pod pa-
tronatem Wójta Gminy oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury. Organizatorem imprezy było Przedszkole Publiczne 
z Oddziałami Integracyjnym w Tarnowie Opolskim. W tym 
roku konkurs odbywał się w  kategorii dzieci 4 i  5 letnich. 
Nagrodę Grand Prix otrzymali: w kategorii dzieci 4 letnich 
– Elisa Matauszek

z Publicznego Przedszkola w Kosorowicach, w kategorii 
dzieci 5 letnich – Hania Bienias z Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w  Raszowej. 
Konkurs odbył się dzięki hojności sponsorów:

 � Wójt Gminy Tarnów Opolski
 � Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim
 � Przedsiębiorstwo „Labtar” Sp. z o.o. Tarnów Opolski
 � Wojtala Krystian
 � Transport-Usługi „Mateja” Mateja Józef Tarnów Opolski
 � Sklep „METAROL” Dziemba Ewald
 � NORDIS S.A. Opole
 � Przedsiębiorstwo Usług Rolniczo-Gospodarczych 
„AGRA” Opole

 � Firma Handlowo-Usługowa „MICHALINKA” 
Namysłów

 � Sklep TOMI MARKT Tarnów Opolski
 � Firma Malek Anna Malek- skup żywca
 � Firma Usługowo Handlowa „JOANNA”
 � Zakład PHU Rzeźnictwo-Wędliniarstwo R. Mroczek
Po występach dzieci mogły uczestniczyć w  spekta-

klu „Złota rybka”, który ufundował Wójt Gminy Tarnów 
Opolski.

PPZOI

Sukcesy uczniów Publicznego Gimnazjum 
w Tarnowie Opolskim

Swoją pracę w  bieżącym roku szkolnym uczniowie Pu-
blicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim zaakcentowa-
li kilkoma znaczącymi sukcesami. Spory powód do dumy 
mogą mieć panie: Małgorzata Nowak – Daniel i Sandra Leś, 
których uczeń: Tobiasz Mateja, został laureatem Wojewódz-
kiego Konkursu Języka Niemieckiego, a  finalistkami tegoż 
konkursu zostały również: Julia Krupop, Vanessa Patoła 
i Agnieszka Baron.

Świetnie zaprezentowali się również nasi „Odyseusze”: 
Mateusz Palmer, Maria Kołodziej, Julia Stanik, Szymon 
Zmuda i Daniel Krancioch, którzy pod opieką pani Marzan-
ny Kuźmy dotarli do Ogólnopolskiego Finału Odysei Umy-
słu, w którym zajęli 5 miejsce.
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Jak co roku grad medali i pucharów zdobyli sportowcy, 
którzy bez wytchnienia pracowali, przygotowując się do za-
wodów sportowych. W  Gimnazjadzie organizowanej przez 
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy najlepiej spisali się 
biegacze przełajowi: Anna Tymczyszyn, Kinga Szostak, Lau-
ra Klama i Jakub Blaut, którzy dotarli do finału wojewódz-
kiego. Anna Tymczyszyn i  Laura Klama awans do finału 
uzyskały również w lekkoatletycznym biegu przez płotki na 
dystansie 80 i 200 metrów. Z naszych drużyn, kolejny już raz, 
do półfinału wojewódzkiego dotarły koszykarki trenowane 
przez pana Bartłomieja Kindrata. Koszykarki w  składzie: 
Martyna Łukaszczyk, Anna Tymczyszyn, Kinga Szostak, 
Weronika Suchanek, Laura Klama, Katarzyna Mientus, Bar-
bara Wacławczyk, Paulina Giza, Ewelina Blaut, Zuzanna Ko-
wol zostały sklasyfikowane na miejscach 5-8 wśród wszyst-
kich drużyn gimnazjalnych województwa opolskiego.

Oprósz Gimnazjady, uczniowie PG Tarnów Opolski star-
towali również w Wojewódzkich Igrzyskach LZS szkół wiej-
skich. Tutaj osiągnęliśmy historyczny dla nas wynik, gdyż do 
ścisłego finału awansowały aż trzy drużyny. Najlepiej wypa-
dływyżej wymienione koszykarki, które zdobyły złoto. Dru-
gie miejsce zajęli piłkarze ręczni, których opiekunem był pan 

Artur Pilarski. Chłopcy zagrali w  składzie: Marek Cichoń, 
Jakub Wacławczyk, Łukasz Cebula, Tobiasz Mateja, Patryk 
Garwol, Adam Konica, Szymon Lewandowski, Sebastian Se-
niszyn, Kamil Domerecki, Filip Fortuna. W Finale Igrzysk 
LZS znalazła się również druga nasza męska drużyna, a mia-
nowicie koszykarze. Chłopcy pod opieką pana Bartłomieja 
Kindrata zajęli trzecie miejsce. Skład koszykarzy to: Marek 
Cichoń, Jakub Wacławczyk, Adam Konica, Marcin Noparlik, 
Tobiasz Mateja, Sebastian Seniszyn, Patryk Garwol, Adam 
Stolc, Filip Fortuna, Andrzej Kampa. Tak świetne występy 
naszych drużyn sprawiły, iż w klasyfikacji gier zespołowych 
Igrzysk LZS na rok 2016, wśród trzydziestu jeden szkół wo-
jewództwa opolskiego, zostaliśmy sklasyfikowani na pierw-
szym miejscu.

Tych sukcesów i  innych osiągnięć nie byłoby, gdyby nie 
ciężka praca naszych uczniów, którzy na licznych zajęciach 
pozalekcyjnych poświęcają swój czas, rozwijając swoje za-
interesowania i  pasje. Dla nich należą się słowa pochwały 
i gratulacje.

Bartłomiej Kindrat

KARUZELA WYDARZEŃ w Gminnym Ośrodku Kultury 
z nastaniem wiosny nie zwolniła nawet na chwilę

Na wiosnę rozkwitają nie tylko kwiaty

Wszystkie przedstawicielki płci, nie bez powodu zwanej 
piękną, pragną każdej wiosny odświeżyć nieco swój wizeru-
nek. Dlatego też warsztaty makijażu okazały się inicjatywą 
odpowiadającą na potrzeby pań. Fachowe porady dotyczące 
odpowiedniego doboru i  wykorzystania kosmetyków, za-
sad pielęgnowania różnych typów urody oraz nauka tech-
nik upiększania były głównymi tematami spotkań. Ponadto 
można było zapoznać się z  zasadami makijażu dziennego 
i  wieczorowego. Uczestniczki warsztatów, bardzo zadowo-
lone, z niecierpliwością oczekują na kolejne spotkania, gdyż 
każda pora roku rządzi się nieco odmiennymi wymogami. 
W tajniki pielęgnowania urody wprowadzała panie Justyna 
Wolak.
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Roztańczona wiosna

Po kilku miesiącach pracy przychodzi czas, w którym ze-
społy są gotowe pokazać światu to, nad czym pracowały całą 
zimę. Nie brak w kraju konkursów i przeglądów tanecznych. 
Nasi tancerze w  niektórych z  nich z  powodzeniem wzięli 
udział – zawsze wracając z niemałymi sukcesami. Oto one:

XXI Wojewódzki Przegląd 
Zespołów Tanecznych Ozimek 2016

W kategorii:
 � etiuda taneczna – I m-ce Element
 � disco – dance – wyróżnienie – Element
 � inscenizacja taneczna – I m-ce Mikroelement
IV Ogólnopolski Festiwal Tańca Dzieci i Młodzieży 

„DZIECI DZIECIOM-BEZ BARIER’’- Żory 2016
 � II miejsce Mikroelement
 � III Element: (pierwszego nie przyznano)

Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego 
World Dance – Sosnowiec 2016

 � II miejsce Element (kategoria disco – dance)
 � I Element – M (kategoria. cheerleaders)

KOTWICE 2016 – V Taneczne Otwarte 
GRAND PRIX Polski w Brzegu

 � II miejsce Element
 � Wyróżnienie Element – M
 � II Re-le-ment

Turniej Tańca „Czasem Zakręceni”
 � II miejsce Element
 � III miejsce Mikroelement

IV Festiwal Tańca Nowoczesnego I Współczesnego 
Roztańczony Popielów

W kategorii:
 � Inne formy – RE-le-ment – Wyróżnienie
 � Show Dance;
 � Mikroelement II miejsce
 � III miejsce OBFS
 � Wyróżnienie Elektra
 � II miejsce Element –
 � Kategorii Disco Dance- Element I miejsce

VIII Festiwal Mażoretek „PARADA 2016” 
Czerwonka – Leszczyny;

 � III m-ce Element -M
Mistrzostwa Polski Mażoretek 2016- Kędzierzyn- Koźle

 � Wicemistrz Polski – Trio Pompon Seniorki (Angelika 
Piotrowicz, Aleksandra Frydrych, Karolina Mientus)

 � IV miejsce – Mini formacja Pompon Seniorki
 � Mistrz Polski Mażoretek Pompon Estrada Seniorki– Ele-
ment – M
Zespół Element-M został także Złotym Zespołem, a An-

gelika Piotrowicz Złotą Mażoretką w plebiscycie „Diamen-
towa Mażoretka”

Tym samym nasze mażoretki otrzymały nominację do 
MISTRZOSTW ŚWIATA! W PRADZE.

Serdeczne gratulacje należą się przede wszystkim cho-
reografom i  opiekunom tancerek: Karolinie Stopińskiej, 
Monice Hulbój i  Radomirowi Bacharowi. Podziwiamy na-
sze dziewczęta za ich wysiłek i  zaangażowanie. Jesteśmy 
wdzięczni i  cieszymy się bardzo, że godnie reprezentujecie 
Gminny Ośrodek Kultury i rozsławiacie naszą gminę. Życzy-
my wam dalszych sukcesów. Niech nie przerażają was trud-
ności i przeszkody. W czasie wakacji nabierajcie sił i bawcie 
się dobrze. Za reprezentantki trzymamy kciuki, wierząc, że 
zaprezentują się najlepiej jak można. Wszystkim rodzicom 
naszych podopiecznych dziękujemy za wsparcie i  pomoc. 
Wesołych wakacji!
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Kultura lokalna – aktywacja!

Przypominamy, że w ogłoszonym przez Narodowe Cen-
trum Kultury naborze wniosków do programu Domu Kultu-
ry+ Inicjatywy lokalne 2016 nasz projekt otrzymał dofinaso-
wanie na realizacje pierwszego etapu. Działania projektowe 
rozpoczęły się w  lutym i zakończą się pod koniec czerwca. 
Projekt zakładał przeprowadzenie wśród mieszkańców gmi-
ny diagnozy potrzeb kulturalnych. Badania zostały powie-
rzone: Katarzynie Wali i Bartłomiejowi Lisowi – socjologom 
związanym z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”. Wy-
nikiem badań stała się publikacja pt.: „Raport z diagnozy lo-
kalnej w Tarnowie Opolskim”. Pełny tekst raportu dostępny 
jest na stronach internetowych: Urzędu Gminy i Gminnego 
Ośrodka Kultury, a w wersji papierowej we wszystkich pla-
cówkach GOK-u.

Zgodnie z programem został ogłoszony konkursu nabo-
ru inicjatyw lokalnych. Opracowane zostały dokumenty: re-
gulamin, formularz wniosku, karta oceny zgodności, wykaz 
kosztów kwalifikowanych. Odbyły się dwa spotkania w: Tar-
nowie Opolskim i Przyworach, na których przyszli wniosko-
dawcy mogli uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia. 
Na bieżąco można było swój pomysł konsultować z koordy-
natorem projektu Krzysztofem Marcinkowskim. Do kon-
kursu zgłoszono 13 inicjatyw. W  skład komisji oceniającej 
weszli sami wnioskodawcy, których wnioski otrzymały po-
zytywną ocenę formalną. Komisja wybrała najciekawsze po-
mysły zwykłą większością głosów (osoba składająca wniosek 
nie mogła głosować na własną inicjatywę).

Do realizacji zostały wybrane następujące projekty:
 � „Fotografia łączy pokolenia” Janusza Borowiaka z Kątów 
Opolskich

 � „Dawny chleb biednych Ślązaków na przednówku – dziś 
dla świadomych i  nowoczesnych” – Józefa Kantowa 
z Przywór

 � „Trzecie miejsce” Bartosza Wzorka z Walidróg

 � „Nas to kręci” – zorganizowanie dyskusyjnego klubu 
filmowego

 � „Razem w  średniowieczność” Joanny Pietruszki 
z Miedzianej

 � „Robimy film” Sebastiana Stanika z Nakła

 � „Z fotografia na Ty” Aleksandry Poloczek z Przywór

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za udział 
w konkursie. Realizacja wybranych projektów będzie moż-
liwa po otrzymaniu przez Gminny Ośrodek Kultury dofina-
sowania na drugi etap projektu.

Archiwum Historii Mówionej
31 maja 2016 r. w Kosorowicach odbyło się spotkanie pn. 

„20 twarzy Górnego Śląska. Zwyczaje i Obyczaje Gminy Tar-
nów Opolski” zorganizowane przez Dom Współpracy Pol-
sko–Niemieckiej oraz Gminę Tarnów Opolski.

Dzięki spotkaniu młodzież oraz osoby starsze naszej 
gminy miały okazję poznać praktykowane oraz nieco zapo-
mniane zwyczaje i obyczaje, panujące na terenie gminy.

Zaproszeni Świadkowie Historii w sposób ciekawy wspo-
minali życie mieszkańców gminy w czasach wojennych i po-
wojennych. Były to historie zarówno wstrząsające i trudne, 
które wzruszyły przybyłych gości do łez, jak i opowieści we-
sołe, o grzebaniu basa czy wodzeniu niedźwiedzia.

Spotkania takie jak to, są przesłaniem dla młodych poko-
leń aby pielęgnowali wartości, które zostały im przekazane 
przez dziadków i pradziadków, bo dzięki nim jesteśmy w sta-
nie ocalić ich przeżycia i historię od zapomnienia…

Serdecznie podziękowania kierujemy do Świadków Histo-
rii: Elżbiety Reinert, Teodora Glenska, Józefa Waletzko oraz 
Józefa Kampy, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami.

Więcej wywiadów oraz wspomnień można posłuchać na 
stronie www.e-historie.pl

Niezwykli goście na 
jubileuszu (c.d.)

Nacieszywszy oczy pięknymi występami trzech poko-
leń tancerek, widzowie zostali zaproszeni na uroczystość 
wręczenia „Kwiatu Tarniny” – wyróżnień i nagród dla naj-
zdolniejszych przedstawicieli młodzieży. Zgodnie z dobrym 
obyczajem najpierw uhonorowano tych, dzięki którym Bal 
z Aukcją Charytatywną przyniósł dochód pozwalający kapi-
tule dysponować niemałymi środkami. Obdarzeni gorącymi 
podziękowaniami i pamiątkowymi kubeczkami, mogli prze-
konać się, kogo ucieszyła ich hojność. Przy dźwiękach zna-
nego motywu z repertuaru zespołu Qeen, wkraczali na sce-
nę zwycięzcy konkursu w kategorii artystycznej i sportowej 
(w tym roku kapituła nie przyznała nagrody w kategoriach: 
osiągnięcia naukowe i zaangażowanie społeczne). Zapewne 
poczuli się prawdziwymi „champions”, obdarowani kwia-
tami, nagrodami rzeczowymi i  pieniężnymi oraz koszami 
słodyczy. Jeszcze ciepłe słowa Pana Wójta, jeszcze chwila dla 
reportera i… można było przejść do aktu III.
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Tradycyjny spektakl, w  który wplecione zostają najcie-
kawsze dokonania wszystkich działających przy ośrodku 
i jego filiach zespołów, wzbogaciły występy laureatów kate-
gorii artystycznej. Pomysł na przedstawienie pt. „Goście…” 
autorka scenariusza Irena Zielonka oparła na „Weselu” Stani-
sława Wyspiańskiego, a ściślej na fragmencie, który z własną 
muzyką śpiewająco zinterpretował swego czasu Marek Gre-
chuta. Zachęcona przez Dziennikarza (Piotr Sziroky) jedna 
z tancerek zespołu, Wiktoria (Wiktoria Cichoń) zaprasza na 
uroczystość jubileuszową różnych gości – zarówno zaprzy-
jaźnionych ludzi jak i duchy z zaświatów. Jej słowa – nawet te, 
wypowiedziane przypadkiem – mają tak wielką moc spraw-
czą, że towarzyszący jej kolega Sebastian (Sebastian Stanik) 
zaczyna się jej bać. Nic złego się jednak nie dzieje, zaproszeni 
goście śpiewają, grają na różnych instrumentach, tańczą… 
Spektakl kończy się, gdy przybywają już wszyscy pożądani 
goście, a zjawy znikają.

Oczywiście – po wszystkim następuje FINAŁ. Na scenie 
do jubilata dołączają wszystkie zespoły taneczne oraz pozo-
stali instruktorzy Karolina Stopińska i Radomir Bachar. Są 
kwiaty, podziękowania, jest mufinkowy „tort” urodzinowe 
czapeczki i inne okolicznościowe gadżety. Jubilatów i ich go-
ści publiczność żegnała rzęsistymi oklaskami.

W  Gminnym Ośrodku Kultury otwarto także wystawę 
(potrwa przez miesiąc), na której można podziwiać najcie-
kawsze prace uczestników pozostałych zajęć – ceramicz-
nych, plastycznych, Akademii Malucha i robotyki.

Nawet ci, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w imprezie, 
zwiedzając wystawę, na której umieszczono także dyplomy 
obrazujące ostatnie osiągnięcia zespołów tanecznych, mogą 
na własne oczy przekonać się, ze GOK jest miejscem, gdzie 
dużo i ciekawie „się dzieje”.

LAUREACI KONKURSU „KWIAT TARNINY”
W kategorii osiągnięcia artystyczne:

 � Piotr Sziroky (Tarnów Opolski),
 � Katarzyna Pancerz (Tarnów Opolski),
 � Judyta Wojtala (Tarnów Opolski),
 � Aleksandra Fajlert (Przywory),
 � Kamila Wojtala (Tarnów Opolski),
 � Agata Stach (Przywory),

W kategorii osiągnięcia sportowe:
 � Alan Krawców (Tarnów Opolski),
 � Mateusz Golomb (Kosorowice)
 � Aleksandra Lach (Tarnów Opolski).

Zbliżają się wakacje. 
Ale nasza karuzela nie zwalnia.
Przed nami bogaty w  wydarzenia pierwszy lipcowy 

weekend (szczegóły na plakacie). Później (11.07 do 5.08.) 
„Lato z  Kulturami Świata”. Oczekujemy gości z: Rosji, Sri 
Lanki, Serbii, Portugalii, Gruzji, Tajlandii, Kanady Ukra-
iny, Meksyku, Hong Kongu, Hiszpanii i  Panamy. Zajęcia 
zorganizowane dla dzieci odbywać się będą od poniedział-
ku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. Popołudniami nasi 
goście chętnie spotkają się z młodzieżą. Opowiedzą o swoich 
stronach rodzinnych, doświadczeniach z  podróży po świe-
cie, życiu młodych ludzi w  innych krajach. Są ciekawi was 
i waszych poglądów. Chętnie wybraliby się na wycieczkę po 
okolicy, spotkali przy pizzy, nawiązali nowe przyjaźnie. Cze-
kają na wasze zaproszenia. Gminny Ośrodek Kultury może 
pośredniczyć w nawiązywaniu kontaktu. Okażmy im słyn-
ną polską gościnność. Wszyscy chętni do nawiązania kon-
taktów ze studentami z  zagranicy proszeni są o  zgłoszenie 
w ośrodku kultury.

Będzie też wyjazd na Piknik na Florydzie, odwiedzą 
nas „Indianie”, spróbujemy świeżych i  ekologicznych pro-
duktów, poszukamy wyjścia z kukurydzianego labiryntu… 
Wesoło, ciekawie i kreatywnie będzie we wszystkich placów-
kach. Jednym słowem na nudę nie będzie miejsca!

Po raz pierwszy zaprosimy was do „Kina pod chmurką”. 
Przygotowaliśmy dwa wieczory filmowe z ciekawymi i róż-
norodnymi propozycjami. Nocne oglądanie – w dniach 29-
30 lipca (szczegóły na plakacie).

Pracowite lato zakończy się Dożynkami Gminnymi – 
w tym roku w dniach 10-11.09. w Tarnowie Opolskim. Wy-
stąpi Krzysztof Respondek oraz zespół Brathanki.

Hej, hop, sa, sa, jak ona szybko mknie!
GOK

Sponsorem „Święta Tarniny” 2016 jest GAZ-SYSTEM S.A
www.gaz-system.pl
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Kiermasz Parafialny z okazji 100-lecia 
kościoła pw. Św. Marcina Biskupa 

w Tarnowie Opolskim

Trzeci ale nie mniej udany Kiermasz Parafialny na długo 
pozostanie w pamięci mieszkańców naszej Gminy.

Z okazji 100-lecia kościoła pw. Św. Marcina biskupa 
członkowie Rady Parafialnej jak i Rady Sołeckiej przygoto-
wali niemało atrakcji. Program pękał w szwach, na scenie 
pojawiały się kolejno grupy przedszkolaków i uczestnicy za-
jęć tanecznych, które odbywają się w GOK. Swoimi wystę-
pami zachwycały też formacje Hałasu oraz wokalistki Kasia 
Wystrach i Judyta Wojtala.

Podczas samej imprezy plenerowej nie mogło zabraknąć 
naszych Latających Animatorów! Licznym udziałem dzieci 
cieszyły się warsztaty „pod chmurką”. Furorę robiły bran-
soletki wykonywane ze wstążek, zabawy z papieru, gipsowe 
wylewki oraz zabawy w glinie! Niesłabnącym hitem było też 
malowanie buziek.:)

GOK

Majowe spotkanie na Camino
Tym razem organizatorem spotkania na Szlaku Św. Ja-

kuba była gościnna Gmina Dobrzeń Wielki a opiekunem i 
przewodnikiem pielgrzymów niezawodny Pan Helmut Sta-
rosta. Gminę Tarnów Opolski reprezentowała Magdalena 
Chudowska – Zastępca Wójta, Czesław Bargiel – Sekretarz 
oraz Zygmunt Pietruszka – radny. 

Kilkanaście przebytych kilometrów drogi rozpoczęło się 
w Czarnowąsach w klasztorze Norbertanek a zakończyło w 
Chróścicach na spotkaniu z autorem książki „Krok za kro-
kiem coraz dalej” Edwardem Schiwkiem, który opisał swoją 
pielgrzymkę do Santiago de Compostella. Atmosfera tego 
dnia była niesamowita a caminowicze już cieszą się na kolej-
ne spotkanie – tym razem w Kosorowicach. Buen Camino!
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Tarnów na dawnej fotografii
Od 7 maja br. można podziwiać wystawę dawnych fo-

tografii Tarnowa Op. Projekt ten zainicjowany został przez 
Wojciecha Glenska, zrealizowany dzięki wsparciu Rady So-
łeckiej i Wójta Gminy, przy pomocy miejscowej Rady Para-
fialnej stał się niemałą atrakcją dla mieszkańców i przyjezd-
nych. Fotografie wykonane zostały w technice odpornej na 
warunki atmosferyczne, w  związku z  czym będą dostępne 
„pod chmurką” niemal do końca roku, a w przyszłości zo-
staną wykorzystane w innych celach promocyjnych miejsco-
wości i gminy. 

Na fot. od lewej: Sołtys Paweł Kampa, Hildegarda Waletzko, Teresa Orlik, Wojciech Glensk

Wystawione zdjęcia mają wyjątkową wartość, ponieważ 
w większości nie były wcześniej nigdzie publikowane. Zachę-
camy do przejrzenia swoich prywatnych archiwów i zgłasza-
nie kolejnych zdjęć do Wojciecha Glenska lub Sołtysa Wsi 
Tarnów Op., a być może wystawa stanie się pierwszym ele-
mentem szerszego przedsięwzięcia, mającego na celu atrak-
cyjne udokumentowanie dziejów naszych mieszkańców 
i budynków.

Paweł Kampa
Sołtys wsi Tarnów Opolski

Sprzątaj & Grilluj@Tarnów Op.

25 kwietnia br. w  godzinach popołudniowych odby-
ła się już druga edycja wiosennego porządkowania stawu 
w  centrum Tarnowa Op. Kilkunastu mieszkańców wzięło 
narzędzia do ręki i  doprowadziła okolice naszego stawku 
do porządku, usuwając chwasty, zalegające w zakamarkach 
śmieci oraz zamulenie przy brzegu akwenu. Obowiązkowym 
elementem akcji jest poczęstunek w  postaci napojów chło-
dzących i kiełbasek z grilla. Zachęcamy więc do udziału za 
rok, ponieważ połączenie wspólnej pracy z  poczęstunkiem 
daje wiele satysfakcji i pozwala na konsultowanie pomysłów 
zagospodarowania tego zielonego centrum wsi.

Paweł Kampa
Sołtys wsi Tarnów Opolski

Impreza Integracyjna DFK 
z Miedzianej

5 czerwca GOK filia w Miedzianej był miejscem, w, któ-
rym swoją imprezę integracyjną „Spotkanie Pokoleń” zorga-
nizowało tutejsze DFK przy wsparciu pana Wójta Krzysztofa 
Mutz oraz rady sołeckiej. W biesiadzie uczestniczyło ponad 
60 członków w różnym wieku, a duet Alicja i Krzysztof za-
dbaliby uczestnicy nie narzekali na nudę. Wszyscy doskona-
le się bawili, było wspólne śpiewanie, oraz wiele uśmiechu. 
Był słodki poczęstunek, a  na zakończenie ciepła kolacja. 
Imprezę tego typu DFK organizuję już kolejny rok z rzędu, 
cieszy się ona wielkim zainteresowaniem i tylko brak miejsca 
ogranicza organizatorów, bo na pewno znalazłoby się jeszcze 
więcej chętnych do wspólnego spędzenia tego czerwcowego 
popołudnia.

Dziękujmy wszystkim, którzy pomagali w  przygotowa-
niach, a mieszkańcom za tak liczne przybycie.

Joanna Pietruszka
Sołtys wsi Miedziana

„Kiedy znów zakwitną białe bzy….”
W  piękne popołudnie 15. maja w  domu parafialnym 

w Kątach Opolskich spotkali się niezwykli goście – matki, 
mamy, mamusie, bowiem tego dnia tutejsze koło Mniejszo-
ści Niemieckiej DFK zorganizowało przyjęcie z okazji Dnia 
Matki. Zaproszenie na obchody święta przyjęli także goście 
honorowi: ks. prałat Gerhard Sobotta, ks. proboszcz Krzysz-
tof Pagór, radny z  ramienia Mniejszości Niemieckiej oraz 
sołtys Kątów Opolskich. Wszyscy zaproszeni mogli miło 
spędzić czas przy słodkim poczęstunku, zaś o wesołą atmos-
ferę zadbał duet „Alicja & Krzysztof”, którzy na uroczystość 
przyjechali z Warmątowic. Zespół bawił nie tylko wesołymi 
piosenkami, ale i  skeczami oraz przezabawnymi żartami. 
Tego dnia każdy przybyły bawił się wyśmienicie.

Obchody Dnia Matki w  kątowskim kole DFK stały się 
już tradycją, o czym w swoim przywitaniu powiedziała prze-
wodnicząca koła, pani Edeltrauda Fornol. Należy podkreślić, 
iż bardzo piękną tradycją, bo przecież tak należy dziękować 
matkom za ich miłość i poświęcenie.
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Spotkanie mogło odbyć się nie tylko dzięki pracy człon-
ków koła DFK, lecz przede wszystkim dzięki dofinansowa-
niu z konsulatu RFN w Opolu.

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji święta 
składamy słowa podziękowania, zaś mamom życzymy wiele 
radości oraz pociechy z dzieci i wnuków.

Sylwia Michala
DFK Kąty Opolskie/Konty

Szafirowi medaliści
Działająca przy Stowarzyszeniu Kalejdoskop Formacja 

Taneczna Hałas w  sezonie 2015/2016 jeszcze bardziej roz-
winęła swoje skrzydła. Poza treningami w ramach zespołu 
Hałas, w trakcie całego sezonu odbywały się systematyczne 
zajęcia akrobatyczne, warsztaty jazzowe i baletowe oraz za-
jęcia indywidualne w  stylach tanecznych disco dance oraz 
show dance dla wszystkich chętnych dzieci.

Dzieciaki należące do zespołu, od połowy lutego do koń-
ca czerwca wzięły udział w  kilkunastu przedsięwzięciach 
tanecznych zdobywając najwyższe lokaty. Formacje dziecię-
ce do lat 7 najczęściej brały udział w  lokalnych turniejach 
i pokazach, zaś ich starsze koleżanki wyjeżdżały poza teren 
województwa, z  powodzeniem promując gminę Tarnów 
Opolski. W tym sezonie po raz pierwszy prezentowały swoje 
umiejętności nie tylko w formacjach, ale również w mini for-
macjach, duetach i solówkach. Z dużym powodzeniem. Naj-
więcej indywidualnych sukcesów uzyskały Maja Mateja oraz 
Katarzyna Pancerz z Tarnowa Opolskiego plasując się w naj-
lepszej trójce każdych zawodów tanecznych. Przed dziećmi 
jeszcze jeden wyjazd turniejowy i  kilka pokazów podczas 
imprez plenerowych. 26 czerwca o godz. 15.00 w Pracowni 
Działań Szytych na Miarę „Szafir” przy ul. Świerczewskiego 
5 w  Tarnowie Opolskim planowane jest uroczyste zakoń-
czenie sezonu, na które serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców gminy Tarnów Opolski. Podczas uroczystości 
odbędzie się indywidualny konkurs tańca, prezentacja te-
gorocznych choreografii oraz wręczenie nagród najlepszym 
hałaśliwym tancerzom.

Wszystkich zainteresowanych tańcem w  naszych gru-
pach prosimy o  kontakt pod nr 604 955 223. Już wkrótce 
nowy sezon taneczny!!! Wraz z  nim nowe możliwości roz-
woju indywidualnego w innych, nowych stylach tanecznych 
oraz systematyczne zajęcia baletowe.

Stowarzyszenie Kalejdoskop

Psi spacer w Przyworach
Właściciele psów mieli okazję odbyć spacer ze swoimi 

pupilami pod okiem doświadczonych behawiorystów. Wójt 
Gminy Tarnów Opolski oraz Stowarzyszenie Nasze Przywo-
ry zapewnili uczestnikom opiekę i fachowe doradztwo Kata-
rzyny Gałoń i Mariusza Gerlika, którzy na co dzień zajmują 
się szkoleniem psów (czytaj: właścicieli), hippoterapią i gro-
omerstwem „TARIK”. Dla naszych psiaków taki wspólny 
spacer w sforze to świetna zabawa i socjalizacja.

Dla właścicieli wspólny spacer jest okazją do spotkania, 
zasięgnięcia rady w  sprawach wychowania pupila, pozwala 
wymienić się doświadczeniami, a przede wszystkim spędzić 
aktywnie wolny czas. Bardzo wiele problemów z psem moż-
na wyeliminować w  prosty sposób. Wynikają one z  naszej 
niewiedzy na temat specyfiki zachowań psa i tego jak odczy-
tywać sygnały jakie daje swoim zachowaniem pies.

Trasa spaceru wiodła przez okoliczne łąki gdzie psy sza-
lały szczęśliwe, a właściciele dyskutowali na tematy nie tylko 
psie. Na końcu trasy czekało na uczestników ognisko z kieł-
baskami kawą i herbatą.

Stowarzyszenie Nasze Przywory
www.naszeprzywory.tk

Festyn rodzinny w Raszowej
W Raszowej zorganizowano festyn rodzinny. Organiza-

torami festynu był Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzy-
szenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej, Rada Sołecka z Ra-
szowej, DFK Raszowa, OSP oraz GOK Filia Raszowa.

Najważniejszą częścią festynu były występy najmłod-
szych. Przedszkolaki oraz uczniowie zaprezentowali bogatą 
część artystyczną, podczas której pokazali swoje umiejęt-
ności recytatorskie, wokalne i  aktorskie, które spotkały się 
z dużym aplauzem ze strony widzów.

Ponadto przygotowano wiele atrakcji dla najmłodszych 
(między innymi: pokaz magika, dmuchane zjeżdżalnie, gi-
gantyczne bańki mydlane).

Nie zabrakło też konkursów dla rodziców z okazji Dnia 
Matki i  Dnia Ojca. Organizatorzy zadbali także o  słodki 
poczęstunek i napoje. Atrakcją festynu były także występu 
zespołu „Walnak” i mażoretek z Raciborza. Impreza zakoń-
czyła się zabawą taneczną.

Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za wiel-
kie zaangażowanie przy organizacji festynu i  już teraz ser-
decznie zapraszamy na kolejny w przyszłym roku.

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae
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Festiwal Uśmiechu w DPS 
w Strzelcach Opolskich

Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzysze-
nia Pro Liberis Silesiae w  Raszowej, Gmina Tarnów Opol-
ski spotkały się z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej 
w Strzelcach Opolskich. Było to wyjątkowe i oczekiwane od 
dawna spotkanie. Uczniowie bowiem na lekcjach wycho-
wawczych i  innych zajęciach podejmowali temat starości 
oraz związanych z nią wyzwań.

Festiwal uśmiechu przybliżył do siebie starsze i młodsze 
pokolenie poprzez wzajemne poznanie i wspólnie spędzony 
czas. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali stacje te-
matyczne które wzbudziły zainteresowanie i pozwoliły zbli-
żyć się do siebie. W ramach stacji plastycznej zorganizowano 
wspólne malowanie farbami oraz układanie mozaik z kwia-
tów. Stacja rekreacyjno-sportowa proponowała grę w szachy, 
warcaby, kręgle oraz rzucanie do celu. Stacja muzyczna aran-
żowała wspólny śpiew w języku polskim i niemieckim pio-
senek biesiadnych przy akompaniamencie akordeonu i fletu. 
Stacja dziennikarska przeprowadziła wywiady z mieszkań-
cami DPS pod hasłem: „Złote wspomnienia”.

Zarówno uczniowie z Raszowej, jak i mieszkańcu DPS-
-u przygotowali przedstawienia teatralne, które zostały przy-
jęte gromkimi brawami. Spotkanie przebiegało w  radosnej 
atmosferze, uśmiech gościł przez cały czas na twarzach dzie-
ci i osób starszych. Udało się wzajemnie poznać i otworzyć 
na drugiego człowieka.

Na zakończenie dzieci podarowały mieszkańcom skrom-
ne własnoręcznie zrobione upominki i otrzymały także pre-
zenty oraz słodki poczęstunek.

Dzień ten na długo pozostanie w sercach dzieci i miesz-
kańców DPS w Strzelcach Opolskich i  już teraz planowane 
jest kolejne spotkanie.

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae

Kreatywnie w Przyworach
Dzięki współpracy z  Urzędem Gminy Tarnów Opolski 

oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury Stowarzyszenie „Nasze 
Przywory” zaprosiło w tym roku dzieci na cykl warsztatów 
kreatywnych.

Podczas zajęć przełamujemy stereotypy i przyzwyczaje-
nia, zmuszamy do twórczego myślenia. Jak malowanie to na 
formacie XXL – „kartka” o wymiarach 1,5m x 5m pozwala 
rozwinąć skrzydła wyobraźni i  stawia zupełnie nowe wy-
zwania. Budowa własnego wybuchającego wulkanu czy two-
rzenie własnych kopii zapasowych to wyzwania dające mnó-
stwo radości. Ograniczenie ilości dostępnych materiałów 
lub kolorów farb zmusza małych artystów do kreatywnego 
i  twórczego podejścia do tematu. Przy innych warsztatach 
bogactwo dostępnych akcesoriów powoduje, że kwestią nad-

rzędną staje się problem „co tu wybrać żeby nie przesadzić 
i  ładnie skomponować? ”. Czerwcowe warsztaty to kolejna 
podróż w  kolorowy świat wyobraźni plus świetna zabawa 
podczas konkursów. Za to po wakacjach zaprosimy wszyst-
kich chętnych między innymi do „zabrania swojego cienia 
na spacer” czy „malowania palcem na okrągło”.

Stowarzyszenie Nasze Przywory

www.naszeprzywory.tk

7 Medali na Pucharze Karate 
w Wieliczce!

Sobota, 4. Czerwca b.r. należała bez wątpienia do Za-
wodników Akademii Sztuk Walki, którzy reprezentowali 
nasz klub podczas VI. Turnieju Karate o Puchar Solny w 
Wieliczce, który zorganizował sensei Robert Kopciowski. 
Kadra ASW w składzie: Martyna Diak, Hanna Fert, Bartosz 
Pydych, Jakub Mytych, Jakub Koprek, Victoria Łukaszyńska, 
Alan Krawców, Wiktoria Kuchnia, oraz Patryk Soworka wy-
walczyła łącznie 7 medali! Kierownikiem drużyny była sen-
sei Iwona Kielian 1. Dan, opiekunami Panowie: Hubert Diak 
i Janusz Mytych.

Serdecznie dziękujemy Panom: Hubertowi Diak i Janu-
szowi Mytych za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu, oraz 
Rodzicom, którzy dotarli do Wieliczki, aby nam kibicować.

Akademia Sztuk Walki

Wycieczka rowerowa do Obrowca,  
czyli podróż w czasie  

śladami Templariuszy
W końcu, po wielu dniach perypetii pogodowych,. uda-

ło nam się zebrać grupkę miłośników dwóch kółek i  tym 
prostym sposobem doszła do skutku pierwsza w  tym roku 
eskapada rowerowa. Tuzin uczestników, dosiadających na-
rowistych rumaków, zrobiła nalot na około siedemsetlet-
nie grodzisko położone nad Odrą w  pobliżu miejscowości 
Obrowiec.

Trasa o  długości 22 km z  pięknymi widokami została 
przez nas przejechana w 2h. Tempo dopasowane do trójki 8 
letnich dzieci, które bez problemu dotrzymywały nam – kro-
ku?. Grodzisko datowane na XIII – XIV w. skrzętnie skrywa 
swoje tajemnice za wałem przeciwpowodziowym, postawio-
nym tu podczas regulowania Odry i  trzeba bardzo uważać 
żeby go nie przeoczyć. Wykopalisk nie prowadziliśmy, bo 
w  tym miejscu raczej wszystko zostało już odkryte, albo 
raczej przekopane. Poza tym nie wzięliśmy łopatek i  wy-
krywaczy metali. O  Tempelbergu krążą też różne legendy 
i straszne opowieści rodem z horrorów. Nas na szczęście nic 
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złego w tym miejscu nie spotkało, może dlatego, że byliśmy 
tam w  ciągu dnia. Podania ludowe mówią, że najciekawiej 
w tym miejscu jest nocą. Na wszelki wypadek nie sprawdza-
liśmy tego na własnej skórze i „lepszą” drogą, zaproponowa-
ną przez miejscowych, na której wytrzęsło nam wszystko 
z kieszeni i o mało nie straciliśmy zębów, dopedałowaliśmy 
z powrotem do Obrowca.

Rada dla wybierających się do Obrowca w  sobotę – po 
południu nie ma w  tej miejscowości otwartego sklepu. Za-
wiedzione miny dzieci czekających na lody mroziły krew 
w  żyłach równie skutecznie, jak opowieści o  strachach 
z Tempelbergu. Na szczęście za wsią jest stacja benzynowa 
otwierająca swoje podwoje 24 h na dobę. My wybraliśmy jed-
nak inny wariant.

Rozjuszeni średniowiecznymi opowieściami popedało-
waliśmy czym prędzej bardzo malowniczą drogą z widokiem 
na Górę św. Anny do Zakrzowa. W tej miejscowości Templa-
riusze wybudowali w XIV w. zamek, którego ruiny stoją do 
dzisiejszego dnia. Obok w odrestaurowanym pałacu rodziny 
Madelungów funkcjonuje hotel Lucja. Na szczęście, pomi-
mo trójgwiazdkowości hotelu ceny w restauracji są całkiem 
przystępne, dzięki czemu dzieci delektowały się pysznymi 
lodami, a dorośli napojami orzeźwiającymi.

Ze względu na jakość drogi z zamku w Zakrzowie do Ka-
mionka, odbiliśmy troszkę i minęliśmy bokiem Zakrzowską 
Szpicę, czyli kolejne warte odwiedzenia miejsce na mapie 
Krainy św. Anny – zostawiamy sobie szpicę na oddzielną 
wyprawę – i właściwie z górki popedałowaliśmy do Tarnowa 
Opolskiego.

Szczęśliwy powrót i sukces naszej wyprawy przypieczę-
towaliśmy kiełbaskami pieczonymi na ognisku, i wiecie co? 
Te biedne dzieciska, które przejechały 45 kaemów, zjadły 
kiełbaskę, wzięły piłkę i poszły haratać w gałę na Orliku.
Ogłoszenia i relacje z wydarzeń sportowych na 
www.halatarnowopolski.pl.tl oraz na FB.

T.R.

Turniej Piłki Nożnej 
Orlików i Młodzików 

o Puchar Wójta Gminy
Już po raz trzeci na Hali Sportowej w Tarnowie Opolskim 

odbył się Turniej Piłki Nożnej Orlików i Młodzików o Pu-
char Wójta Gminy. W imprezie wzięło udział osiem drużyn 
z terenu gminy Tarnów Opolski, Gogolin, Dobrzeń Wielki, 
Kędzierzyn – Koźle oraz Strzelce Opolskie.

Rozgrywki przebiegały w sportowej atmosferze, a za-
wodnicy wykazali się zaciętą rywalizacją, ogromnym zaan-
gażowaniem i chęcią zwycięstwa. Można zaobserwować, że 
z roku na rok uczestnicy reprezentują swoim kibicom swoje 
coraz to większe umiejętności piłkarskie, przez co poziom 
Turnieju wzrasta.

Rozgrywki piłkarskie cieszą się dużą popularnością i 
gromadzą tłumy kibiców, co pokazuje jak ważna jest organi-
zacja takich imprez sportowych. Organizatorem Turniej był 
Urząd Gminy Tarnów Opolski, Hala Sportowa, Marcin Chu-
dala V-ce Przez PIOMAR oraz radny Zygmunt Pietruszka. 
Serdecznie podziękowania za udział w imprezie kierujemy 
do zawodników, trenerów drużyn, sędziów oraz kibiców.

W kategorii Orlików nagrody zdobyli:
 � I miejsce MKS Gogolin
 � II miejsce Victoria – Chróścice
 � III miejsce KS Sławięcice
 � IV miejsce GKS Piomar
 � Najlepszy Zawodnik – Patryk Zientara – MKS Gogolin

 � Najlepszy Strzelec – Filip Kupczyk – Victoria Chróścice
 � Najlepszy Bramkarz – Tymon Rypa – KS Sławięcice

W kategorii Młodzików:
 � I miejsce GKS Piomar
 � II miejsce Jedność Rozmierka
 � III miejsce Kamyki Kamień Śląski
 � IV miejsce GKS Piomar II
 � Najlepszy Zawodnik – Dawid Glinka – Jedność 
Rozmierka

 � Najlepszy Strzelec – Kacper Kolasa – GKS Piomar
 � Najlepszy Bramkarz – Sebastian Kauf – Kamyki Kamień 
Śląski

Sędzią turnieju był Janusz Szywalski z Tarnowa Opolskiego.
Za wsparcie finansowe i rzeczowe turnieju szczególnie 
dziękujemy:

 � Wójtowi Gminy Tarnów Opolski,
 � Zygmuntowi Dziemba – właściciel marketu,
 � Państwu Flisiak – właściciele piekarni EDMA, którzy 
od kliku lat wspierają każdą imprezę organizowaną w 
gminie.

Zygmunt Pietruszka
Radny Gminy Tarnów Opolski

Tarnów Opolski biega
Czasami spotkać można osoby, które biegają ulicami, 

łąkami i  lasami naszej miejscowości oraz gminy. To nasi 
mieszkańcy, którzy regularnie trenują przed kolejnymi za-
wodami. W Tarnowie Op. utworzyła się całkiem spora spo-
łeczność biegaczy, startująca głównie w  biegach ulicznych, 
organizowanych zarówno w bliższej jak i dalszej okolicy.

Sporo osób myli bieganie z  nadludzkim wysiłkiem, 
tymczasem jest to sport całkowicie prozdrowotny i  zawsze 
dopasowany do indywidualnych możliwości – każdy biega 
tyle ile potrafi i  tak szybko jak może. Kluczem do zdrowia 
jest regularność treningów, w  przypadku biegania to 2 lub 
3 razy w tygodniu przez co najmniej pół godziny. Aby star-
tować w zawodach, w 30 minut wystarczy przebieg 5 km, co 
jest tempem tylko dwa razy szybszym niż spacer – bieganie 
jest więc dla każdego. Przykładowe trasy na 5 km to bieg 
wokół Tarnowa bądź z  Tarnowa do Kosorowic lub Nakła 
i powrotem.

Zachęcamy więc do wspólnej zabawy, tymczasem nasi 
biegacze wspólnie osiągają kolejne sukcesy osobiste w impre-
zach t.j. Maraton Opolski, Bieg Krapkowicki, Dobrodzieńska 
Dycha, Bieg w Zdzieszowicach i wielu innych.

Na fot. od lewej: Tadeusz Witkowski, Katarzyna Zyła, Małgorzata Stodtko, Paweł Kampa 
z medalami z Biegu Nyskiego 12.06.2016 r. (bieg ukończył z sukcesem też Mateusz Hylla)

Paweł Kampa
Sołtys wsi Tarnów Opolski




