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Wójt

Wywiad z wójtem – jak zawsze ważne 
kwestie!

GOK wciąż kręci!

Nasz ośrodek kultury nieustannie do-
starcza nam wrażeń i uwrażliwia nas 
na piękno otaczającego nas świata. 
Przeczytaj jak ciekawie było w GOK!

Zwycięzcy

Sportowcy naszej gminy wciąż dają 
nam powody do radości. Zobacz kto 
przywiózł medale, a poprzez swoją 
pasję i dzięki ciężkiej pracy promuje 
naszą gminę!

Dożynki Gminne 2016
W tym roku miały miejsce w Tarnowie Opolskim. Impreza ta stanowiła dla organizatorów – Rady Sołeckiej wspoma-

ganej przez GOK i OSP – nie lada wyzwanie logistyczne. Na placu przy OSP, który jest dogodnie usytuowany, nie ma zbyt 
wiele miejsca. Na szczęście Państwo Gebauerowie udostępnili zarówno plac przed firmą jak i należący do rodziny teren na 
potrzeby wesołego miasteczka. Swoje obejście oddał na parking także Pan Józef Mateja. Wielkie dzięki!



Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów oraz zmiany tytułów. Projekty graficzne reklam i ogło-
szeń opracowane przez redakcję pozostają jej własnością. Za treść nadesłanych materiałów, reklam i ogłoszeń wydawca 
i  redakcja nie ponoszą odpowiedzialności. Wydawca zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów i  materiałów 
opublikowanych w „Aktualnościach Gminy Tarnów Opolski” bez zgody Wydawcy jest zabronione. 
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Zgodnie z pismem wystosowanym przez Głównego Le-
karza Weterynarii nr GIWpuf 71-19/2014 (40) z dn. 02-09-
2016r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, 
że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 
padła trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2.

Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być 
przekazane do unieszkodliwienia w przeznaczonych do tego 
celu zakładach utylizacji, bez ponoszenia kosztów przez 
hodowców.

W związku z powyższym istnieje całkowity zakaz grze-
bania zwłok padłych zwierząt gospodarskich.

Więcej informacji na stronie internetowej Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa.
W przypadku stwierdzenia przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Opolu nielegalnego zakopywania zwierząt 
przez hodowców zastosowane będą kary pieniężne w wyso-
kości od 3000 – 11000 PLN zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra ROLNICTWA I Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 roku 
(Dz. U. z 2014 roku poz.629)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu
Karolina Pomorska – Wypchło
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SPROSTOWANIE
W ostatnim numerze gazety gminnej „Aktualności Gminy Tarnów Opolski” nr2/2016 na stronie 11 zamieściliśmy no-

tatkę o Kiermaszu Parafialnym z okazji 100-lecia kościoła pw. Św. Marcina Biskupa, która została przypisana ośrodkowi 
kultury i w której znalazły się mylne informacje. Wyjaśniamy:

 � powyższe informacje nie zostały nam przesłane w materiałach GOK-u,
 � organizatorem Kiermaszu Parafialnego byli – proboszcz parafii ks. Tomasz Piontek oraz Rada Parafialna,
 � Rada Sołecka włączyła się w przygotowanie okolicznościowej wystawy fotografii.

Bardzo przepraszamy za pomyłkę i wynikłe stąd nieporozumienia. Nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie prócz przy-
słowia: „Nie myli się nigdy ten, kto nic nie robi”.

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

Inspekcja Weterynaryjna

MELDUNEK
Jesteś zameldowany poza gminą Tarnów Opolski, a miesz-
kasz na jej terenie? Teraz możesz sprawić by Twoje podatki 
zostawały w naszej gminie. To my budujemy, remontujemy, 
inwestujemy. Wystarczy, że w tym roku rozliczysz się w II 
Urzędzie Skarbowym w Opolu, a pieniądze trafią do budże-
tu gminy i zostaną przeznaczone na nowe inwestycje.
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W oczekiwaniu na zmiany – nie możemy tracić zapału
Tegoroczna jesień to dla środowisk nauczycielskich i sa-

morządów – czas niepewności i  oczekiwania na za-
powiadane zmiany. – Nie możemy opadać z  sił i  zapału, 
musimy pracować jak najlepiej a gdy zapowiadane zmiany 
staną się faktem, zmierzymy się z nimi wspólnie aby odby-
ły się jak najmniejszym kosztem społecznym – apeluje wójt 
Krzysztof Mutz.
Red.: Panie Wójcie, tematem numer jeden w  ostatnich miesiącach 
jest zapowiadana reforma szkolnictwa i  likwidacja gimnazjów. Jak 
władze gminy planują zmierzyć się z tym niełatwym zadaniem?
Krzysztof Mutz: Temat faktycznie jest ciężki i  bolesny – zwłasz-
cza dla nauczycieli gimnazjów, którzy obawiają się utraty pracy. 
Nie ukrywam, że również obawiam się tej reformy – z  punktu 
widzenia organu prowadzącego, jakim jest gmina. Boję się, czy 
samorząd udźwignie tę zmianę finansowo. Nie chcę niczego prze-
sądzać, bo w chwili obecnej nie mamy jeszcze żadnych podstaw 
prawnych, zarządzeń ani wytycznych, dlatego nie chcę wróżyć 
z fusów i składać konkretnych deklaracji. Zmierzymy się z zada-
niem kiedy tylko będziemy mieli jakieś konkretne umocowania 
prawne. Chcę jednak podkreślić, że każda moja decyzja będzie 
poprzedzona rozmowami – zarówno z dyrektorami, przedstawi-
cielami grona pedagogicznego szkół, związkowcami i  rodzicami 
uczniów. Wiem, że sytuacja jest dla nich wszystkich trudna ale 
do czasu jasnych rozstrzygnięć musimy robić swoje, najlepiej jak 
potrafimy.
Red.: Niedawno nauczyciele świętowali w Pana towarzystwie Dzień 
Edukacji Narodowej. Jakie nastroje towarzyszyły tej uroczystości?
K. M.: Przed oficjalnymi akademiami w szkołach, spotkałem się 
z  dyrektorami naszych placówek edukacyjnych aby na ich ręce 
złożyć życzenia dla nich oraz wszystkich pracowników oświaty 
oraz podziękować im za zaangażowanie i wysiłek w pełnieniu co-
dziennych obowiązków. Rozmawialiśmy o tym, co być może czeka 
nas w najbliższej przyszłości. Uczucia są mieszane ale w jednym 
jesteśmy zgodni – trzeba poczekać na konkrety. Póki co gimnazja 
pracują pełną parą, mamy nowych dyrektorów, którzy z pewno-
ścią wniosą świeżość i  świetne pomysły aby placówki funkcjo-
nowały wzorowo. Uczniowie wspierają swoich nauczycieli w tym 
szczególnym czasie i dali temu pięknie wyraz w podziękowaniach, 
jakie dedykowali gronu pedagogicznemu podczas przepięknych 
akademii. Widać, że włożyli w to całe serce i talent. Mamy wspa-
niałą, uzdolnioną młodzież – osiągającą sukcesy na olimpiadach, 
władającą językami obcymi, utalentowaną plastycznie, muzycznie 
i sportowo. Musimy zrobić wszystko aby zbliżające się zmiany nie 
odbiły się w  negatywny sposób na tych młodych ludziach i  ich 
funkcjonowaniu w otoczeniu szkolnym.
Red.: Jesień to również czas planowania budżetu gminy na rok na-
stępny. Jakie inwestycje gmina zamierza zaproponować do realizacji 
na przyszły rok?
K. M.: Przede wszystkim zamierzamy przeprowadzić od daw-
na planowaną termomodernizację budynku szkoły podstawowej 
i gimnazjum w Tarnowie Opolskim. To duża inwestycja, oszaco-
wana na ponad półtorej miliona złotych, dlatego pieniądze na jej 
realizację zamierzamy pozyskać ze środków zewnętrznych. Mamy 
już gotowy projekt, który złożymy w  najbliższym naborze w  ra-
mach Aglomeracji Opolskiej. Planujemy – również w ramach pro-
jektu finansowanego w dużej mierze z funduszy unijnych – budo-
wę ścieżki rowerowej łączącej Miedzianą z Tarnowem Opolskim. 
Ciąg pieszo – rowerowy ma się zaczynać na początku Miedzianej, 
na tzw. pętli, gdzie zatrzymują się i  mają miejsce postojowe au-
tobusy, przez całą miejscowość, do Kosorowic i dalej wzdłuż wsi, 
łącząc się z istniejącą ścieżką, aż do budynku dworca PKP w Tar-
nowie Opolskim, gdzie ma być zbudowana stacja przesiadkowa, 
tzw. Park and Ride, czyli zadaszone miejsce parkowania rowerów 
i  dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodów. To wszystko 
aby bezpiecznie móc pozostawić swoje pojazdy i przesiąść się do 

komunikacji publicznej, w  tym wypadku na pociąg lub autobus. 
Dodatkowo – w miarę możliwości – będziemy planować inne in-
westycje – remonty dróg, budowę i wymianę oświetlenia oraz inne 
pilne zadania. Chciałbym również abyśmy mogli sfinalizować 
sprawę monitoringu we wszystkich sołectwach gminy. Ostatnie 
wydarzenia, które miały u nas miejsce – mam tu na myśli napady 
na kobiety, czy kradzieże z włamaniem – pokazały, że monitoring 
jest nam bardzo potrzebny. Na pewno będę traktował te sprawę 
priorytetowo, chociaż koszt nie będzie mały. Bezpieczeństwo na-
szych mieszkańców i gości jest jednak dla mnie priorytetem.
Red.: Czy do końca tego roku kalendarzowego czekają nas jeszcze ja-
kieś inwestycje znaczące dla mieszkańców?
K. M.: Oczywiście – przede wszystkim wymienić należy budowę 
placu zabaw w Przyworach, która to inwestycja jest bardzo istot-
na. Mieszkańcy z małymi dziećmi często jeżdżą na plac zabaw do 
sąsiednich Kątów Opolskich z braku własnej infrastruktury. Teraz 
to się zmieni. Do końca roku w sąsiedztwie szkoły powstanie plac 
zabaw z prawdziwego zdarzenia – podobny do tego, który cieszy 
się ogromnym powodzeniem w  Kątach. Ważną inwestycją jest 
również budowa boiska sportowego w Nakle, o które mieszkańcy 
zabiegali od dłuższego czasu. Prace są w toku. Wykonane zostaną 
również dwie drogi gminne w Tarnowie Opolskim – ulica Pasiecz-
na i Sosnowa. Dodatkowo przekazaliśmy kwotę 35 tysięcy złotych 
na renowację zabytkowej ambony i chrzcielnicy w kościele w Tar-
nowie Opolskim.
Red.: Gorący pozostaje temat podatków od środków transportowych 
na terenie Gminy Tarnów Opolski. Przedsiębiorcy uważają, ze poda-
tek jest zbyt wysoki, czy będzie zmiana?
K. M.: O tym zadecydują radni, bo to w kompetencji Rady Gminy 
leży ustalanie wysokości podatków. Wkrótce maja się odbyć spo-
tkania radnych z przedsiębiorcami i po tych rozmowach przedsta-
wiona zostanie pod głosowanie propozycja nowych stawek. Mam 
nadzieje, że w tym roku podjęte zostaną uchwały satysfakcjonują-
ce obie strony. Stawki podatków muszą być sprawiedliwe – wnosić 
do budżetu rozsądną kwotę, nie powodując jednocześnie takiego 
obciążenia firmy, które nie da jej normalnie funkcjonować. Wie-
rzę, że takie podatki będą w przyszłym roku obowiązywały. Radni 
rzetelnie zajęli się tematem i analizują wszystkie za i przeciw oraz 
warunki podatkowe jakie funkcjonują w gminach ościennych.
Red.: W listopadzie ma się odbyć pierwszy Bieg Tarnowski pod pa-
tronatem Wójta Gminy na 10 km. Czy może Pan przybliżyć ideę tej 
imprezy?
K. M.: Wielu naszych mieszkańców lubi aktywnie spędzać czas 
wolny uprawiając sport. Od dłuższego już czasu obserwuje 
ogromną popularność biegania – i  są to nie tylko biegi amator-
skie na krótkich dystansach. Mamy w gminie osoby, które biegają 
maratony. Stąd zrodziła się idea zorganizowania Biegu Tarnow-
skiego, którego trasa poprowadzi przez piękne leśne dukty na tere-
nie gminy. Wiem, że już zbierają się tzw. grupy treningowe, które 
przygotowują się do imprezy poprzez regularne ćwiczenia, z soł-
tysem Tarnowa Opolskiego – Pawłem Kampą na czele. Uważam, 
że pomysł jest świetny, bo nie tylko będzie okazja do aktywnego 
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spędzenia czasu ale i do poznania walorów przyrodniczych naszej 
pięknej gminy. Nie od dziś wiadomo, że wysiłek fizyczny podnosi 
poziom endorfin w organizmie, co sprawia, że osoby aktywne są 
po prostu szczęśliwsze. A optymizm i pozytywne nastawienie do 
życia są nam obecnie niezwykle potrzebne.

Kalejdoskopowa inauguracja 
sezonu tanecznego

Z dniem pierwszego września w szkołach zabrzmiał 
pierwszy dzwonek. Wszyscy uczniowie rozpoczęli nowy rok 
szkolny. Również w tarnowskiej sali tanecznej „Szafir” pełną 
parą ruszyły prace nad nowymi układami choreograficzny-
mi, które prezentowane będą już wkrótce podczas turniejów 
tanecznych. Formacja Taneczna Hałas licząca w tym sezonie 
blisko 120 tancerzy, z roku na rok działa coraz aktywniej.

W tym sezonie, dzięki dodatkowo zatrudnionym specja-
listom, działalność statutowa Stowarzyszenia Kalejdoskop 
została poszerzona o zajęcia rekreacyjne z akrobatyki, bale-
tu, hip hopu i jazzu, które odbywają się w soboty wg grafiku 
dostępnego na sali. Ciekawostkę stanowi fakt, że nie trzeba 
być członkiem zespołu Hałas, by w nich uczestniczyć. Są to 
zajęcia otwarte dla zainteresowanych dzieci oraz młodzieży. 
Zarząd stowarzyszenia cały czas pracuje nad maksymalnym 
wykorzystaniem możliwości jakie oferuje sala przy Zakła-
dach Wapienniczych Lhoist, aby dzieciaki z całej gminy Tar-
nów Opolski miały okazję spróbować swoich sił w różnych 
stylach tańca. W tej chwili w godzinach popołudniowych z 
sali SZAFIR korzysta tygodniowo ok. 200 osób.

Oprócz zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży organizo-
wane są również zajęcia rekreacyjno – ruchowe dla tzw. osób 
30+. Chętne osoby dorosłe lubiące mocny wysiłek i zmęcze-
nie mogą skorzystać z zajęć kształtujących sylwetkę, turbo 
spalania i zumby. Zajęcia te odbywają się zawsze w ponie-
działki, środy i piątki o godz. 20.15. Osobom preferującym 
spokojny ruch i relaks zaproponowane zostały zajęcia z jogi 
kręgosłupa i ćwiczenia z piłką. Na te zajęcia zapraszamy we 
wtorki o godz. 18.10 i czwartki o 9.00 rano. Czego byśmy 
jednak nie wybrali, wszystko będzie miało dobry skutek dla 
naszego zdrowia.

Warto pomyśleć o tym, by skorzystać z oferty jaką pro-
ponuje Stowarzyszenie Kalejdoskop w Pracowni Szafir przy 
ul. Świerczewskiego 5. Biorąc pod uwagę dzisiejsze tem-
po życia oraz problemy zdrowotne we wszystkich grupach 
wiekowych zadbajmy o to, by w cudownej atmosferze, przy 
pomocy profesjonalnych trenerów zadbać o swoje zdrowie 
psychiczne i fizyczne.

Katarzyna Walewska

„Dzień Ziemniaka w przedszkolu 
w Przyworach”

W dniach 13 i 14 września 2016 r, o godz.1600 w Przed-
szkolu Publicznym w Przyworach, w ogrodzie przedszkolaki 
z grupy Motylków i Mądrych Sów wraz z rodzinami święto-
wały Dzień Ziemniaka. W tych dniach Królem w przedszko-
lu był Ziemniak, który pochodzi z Ameryki Południowej, a 
pierwsze wieści o nim dotarły do Europy wraz z odkryciami 
Krzysztofa Kolumba – podróżnika i żeglarza.

„Święto dziś Ziemniaka mamy tak więc wszystkich 
zapraszamy

na konkursy i zawody, na zagadki i podchody,
niech zjednoczą się rodziny i niech mają dziarskie miny,
uśmiech, humor i zabawa to jest najważniejsza sprawa.”

– tak wszystkich zgromadzonych gości przywitała Pani Mo-
nika Cichoń.

Impreza integrowała dzieci, rodziców i nauczycieli po-
przez aktywne wspólne zabawy muzyczne. Aktywizowała 
do twórczej pracy, tworzenia z ziemniaka różnych ciekawych 
postaci, dzieł. „Ziemniaki różne kształty mają, na wyobraź-
nie naszą działają”.

Niech więc powstają zwierzęta i ludziki, ufoludki a nawet 
ptaki. Wszyscy zabrali się żwawo do pracy wykorzystując 
różne materiały. Udział w spotkaniu promował aktywność 
dzieci w konkursach i zabawach sportowych z wykorzysta-
niem ziemniaków. Nagrodą były pyszne ziemniaki z maseł-
kiem, a dodatkiem kiełbaska z płonącego ogniska.

Podziękowanie
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przyworach dzię-

kuje członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach, 
panom:

 � Teodorowi Okos
 � Marcinowi Gabor
 � Krzysztofowi Widera
 � Mateuszowi Kubiczek
 � i najmłodszemu strażakowi Fabianowi Gabor

za prace wykonane w sadzie naszego przedszkola;

 � Panu Czesławowi Gołaś za naprawy na placu zabaw;
 � Rodzicom naszych przedszkolaków za wszelką pomoc;
 � Rodzicom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na 
Święcie Ziemniaka.

 � Dzięki Waszemu zaangażowaniu możliwa jest jeszcze 
lepsza realizacja naszych celów i zamierzeń.

Pożegnanie

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 było w Publicz-
nym Gimnazjum w Przyworach wyjątkowe.

Społeczność uczniowska, nauczyciele, pracownicy szko-
ły oraz rodzice żegnali Panią Dyrektor Alinę Pernal, która 
odeszła na emeryturę. Za długoletnią współpracę dziękowa-
liśmy także, kończącej pracę zawodową, Pani Małgorzacie 
Rowińskiej, nauczycielce języka polskiego. W  uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele innych placówek oświatowych 
oraz reprezentanci instytucji, z którymi szkoła współpracuje 
od wielu lat.

Z ogromnym wzruszeniem dziękowaliśmy Pani Dyrek-
tor za wspaniałą długoletnią współpracę, ogromne zaanga-
żowanie i sprawne kierowanie placówką oświatową przez 28 
lat. Życzliwość, cierpliwość i wyrozumiałość Pani Aliny Per-
nal sprawiły, że w szkole panowała bardzo dobra atmosfera 
pracy. Miało to ogromny wpływ na jakość nauczania i wyso-
kie wyniki naszych wychowanków.

Tą drogą pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować 
obu Paniom za długoletnią i owocną współpracę.

Nauczyciele i pracownicy PG
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Dożynki Gminne 2016
W tym roku miały miejsce w Tarnowie Opolskim. Im-

preza ta stanowiła dla organizatorów – Rady Sołeckiej wspo-
maganej przez GOK i OSP – nie lada wyzwanie logistyczne. 
Na placu przy OSP, który jest dogodnie usytuowany, nie ma 
zbyt wiele miejsca. Na szczęście Państwo Gebauerowie udo-
stępnili zarówno plac przed firmą jak i należący do rodziny 
teren na potrzeby wesołego miasteczka. Swoje obejście oddał 
na parking także Pan Józef Mateja. Wielkie dzięki!

Zazwyczaj sobotnie popołudnie poświęcone jest Tur-
niejowi Sołectw – nie inaczej było i  tym razem. Do zawo-
dów o Puchar Supersołectwa dzielnie stanęły reprezentacje 
wsi wraz z sołtysami. To, że konkurencje miały być przede 
wszystkim zabawne, nie oznaczało, że uczestnicy lekko je 
sobie ważyli. Widać było wielką determinację i wolę walki. 
Wiele emocji wzbudziła konkurencja – niespodzianka dla 
sołtysów, „500 +”, która okazała się wyzwaniem dla panów. 
Podliczaniu punktów przez jury towarzyszyło wielkie napię-
cie i próby „przechwycenia” wyników, przed ich oficjalnym 
ogłoszeniem. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe pu-
charki i dyplomy, a Puchar Supersołectwa trafił do Kosoro-
wic. Po zakończeniu turnieju i krótkiej przerwie technicznej 
rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem Uniwersal.

W  niedzielę przed południem odbyły się w  Tarnowie 
Opolskim także Dożynki Parafialne. Wczesnym popołu-
dniem korona dożynkowa została przeniesiona na miejsce 
zbiórki korowodu, gdzie spotkały się reprezentacje wszyst-
kich – tworzących gminę – sołectw. Dożynkowy pochód 
przez pięknie przystrojoną wieś ruszył na miejsce uroczy-
stości. Na scenie odbyła się część obrzędowa z tradycyjnym 
wręczaniem przez Starostów Dożynek – Gizelę i Eugeniusza 
Knosalów – gospodarzowi gminy, Wójtowi Krzysztofowi 
Mutzowi, bochna chleba z pierwszego wypieku. W tym roku 
obrzędowe pieczywo otrzymały wszystkie sołectwa, a  nie-
zależnie, wójt podzielił się chlebem z  wszystkimi zgroma-
dzonymi na uroczystości. W dożynkach wzięli udział także 
goście z Bad Blankenburg z Miss Lawendy.

Imprezę uświetniły koncerty Orkiestry ZW Lhoist SA 
oraz Chóru Parafialnego. Nie zabrakło także energii i urody 

młodości – występu tancerzy z Formacji Element. A  skoro 
o młodości mowa – niecodzienny pokaz mody zaprezento-
wali młodzi duchem i niezwykle energetyczni oraz kreatyw-
ni … członkowie Klubu Seniora.

Elementem uroczystości zawsze z niecierpliwością ocze-
kiwanym są rozstrzygnięcia konkursów. W tym roku w kon-
kursie „Najładniejsza dożynkowa dekoracja posesji w Tarno-
wie Opolskim” nagrody i  wyróżnienia otrzymali: Rodzina 
Duda przy ul. Księdza Klimasa (I), Rodzina Klama przy ul. 
św. Marcina i Rodzina Kuźma przy ul. Księdza Klimasa (II), 
Rodzina Labisz przy ul. św. Marcina (III). W konkursie „Naj-
ciekawszy wóz” – najbardziej oryginalny pomysł prezentacji 
sołectwa wyróżniono: „Nowoczesne gospodynie z  Nakła”, 
„Wakacje na Majorce”, „Chłopaki nie do wzięcia”. W  kon-
kursie „Najciekawsze przebranie” przyznano wyróżnienia 
strojom: „Szukamy ratownika”, „Nasz Farorz fajny jest”. Jury 
po obejrzeniu Koron Żniwnych postanowiło przyznać rów-
norzędne wyróżnienia każdemu z sołectw.
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W  trakcie dożynek wręczane są także statuetki „Złotej 
Tarniny” dla najbardziej zasłużonych mieszkańców. (O  tej 
uroczystości czytelnicy przeczytają w innym miejscu.)

W programie nie brakło też konkursu dla… publiczności. 
10 chętnych mogła sprawdzić swoją wiedze o gminie. Były 
cenne nagrody. Największym zasobem wiadomości mogła 
się poszczycić pani Renata Ciollek, która zdobyła pierwsze 
miejsce.

Na żadnej imprezie gminnej nie może zabraknąć wystę-
pów znanych i  uznanych artystów. W  Tarnowie Opolskim 
także ich nie zabrakło. Sporą dawkę humoru w śląskiej gwa-
rze otrzymali widzowie za sprawą Krzysztofa Respondka. 
Wieczór zakończył wspaniały koncert energetycznego ze-
społu „Brathanki”.

Wspaniała impreza! Z odpowiednią dozą tradycji i współ-
czesności z powagą i z humorem mogła się odbyć dzięki hoj-
ności naszych darczyńców. Są to:

 � Urząd Gminy Tarnów Opolski
 � Rada Sołecka Wsi Tarnów Opolski
 � Bank Spółdzielczy Krapkowice Oddział Tarnów Opolski
 � ZW Lhoist S.A Tarnów Opolski
 � Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o. Tarnów Opolski
 � Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe Wesoły Borsuk 
Tarnów Opolski

 � Bank Zachodni WBK Oddział Tarnów Opolski
 � Zakład Usług Remontowo–Budowlanych Rudolf Malik 
Przywory

 � Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych w Opolu
 � Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe „Wanda” 
w Nakle

 � PIOMAR Transport i Logistyka
 � Piekarnia „EDMA” Tarnów Opolski
 � Firma Malek
 � Zygmunt Dziemba Zygpol Automobile
 � Kwiaciarnia Storczyk Zygmunt Pietruszka
 � Usługi Ślusarsko–Spawalnicze Jerzy Kołodziejski
 � Zakład Fryzjerski WALECZKO
 � Gminny Ośrodek Kultury

Dziękujemy!

Podziękowania kierujemy również do wszystkich 
mieszkańców, a w szczególności do rolników i seniorów 

za wspaniałe udekorowanie posesji oraz wykonanie figur 
dożynkowych w najbardziej widocznych punktach wsi.

Laureaci „Złotej Tarniny”
Nie brak w  naszej gminie ludzi zaangażowanych, da-

jących wiele z  siebie, odnoszących spektakularne sukcesy 
w różnych dziedzinach, zasługujących na wyróżnienie. Dla 
nich ustanowiono honorowe wyróżnienie przyznawane co-
rocznie przy okazji dożynek. W tym roku do kapituły przy-
znającej nagrodę wpłynęły nominacje:

 � animator kultury – Ewa Lis z Raszowej, zespół folklory-
styczny – Kosorowiczanki, Edeltrauda Fornol z  Kątów 
Opolskich

 � przedsiębiorca roku – Firma BRAMY DYGA – Jerzy 
Dyga, Firma TURCK Sp. Z o. o – Piotr Glinka.

 � społecznik roku – Alfred Kobienia z Miedzianej, Bartosz 
Wzorek – Walidrogi, Maria Kampa – z Raszowej.

 � sportowiec roku – Michał Sparwasser
 � statuetka specjalna za całokształt dokonań na rzecz Gmi-
ny Tarnów Opolski – Bronisława Pietruszka – Tarnów 
Opolski.

Decyzją kapituły „Złote Tarniny” przyznano:
 � w  kategorii animator kultury – Zespołowi Kosorowi-
czanki. Zespół istniejący od 24 lat, reprezentuje gminę 
nie tylko w jej granicach ale i poza nią wygrywając wiele 
przeglądów i  konkursów. Zespół, który promuje lokal-
ną gwarę, tradycje ale przede wszystkim dba o animację 
i dobra zabawę dla swoich słuchaczy. Jest łącznikiem mię-
dzy dawną a współczesną kulturą ludową. Jego członkinie 
angażują się w pełni w życie kulturalne wsi Kosorowice.

 � w kategorii przedsiębiorca roku – firmie BRAMY DYGA. 
Właściciel systematycznie rozwijającego się przedsiębior-
stwa jest pracodawcą, który zatrudnia w  większości lu-
dzi z  terenu gminy Tarnów Opolski. Wspiera działania 
społeczne nie tylko na terenie miejscowości Przywory, 
w  której jest usytuowany jego zakład, ale również inne 
miejscowości. Przyjaciel, sponsor oraz członek OSP 
Przywory z całą pewnością przyczynia się do rozwoju go-
spodarczego i społecznego gminy.

 � w  kategorii społecznik roku – Alfredowi Kobieni. Jest 
wieloletnim radnym gminy Tarnów Opolski, członkiem 
Rady Sołeckiej Wsi Miedziana. Zamiłowany sportowiec 
– organizuje rozgrywki sportowe. Dba o lokalne tradycje 
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i  imprezy, które zrzeszają i  jednoczą mieszkańców Mie-
dzianej. Mimo, iż miejscowość jest jedną z najmniejszych 
w gminie, to za sprawą pana Alfreda staje się ona silna 
pod względem kulturalnym, dynamiczna i  rozwojowa. 
W pełni zaangażowany nie tylko w sprawy sołectwa, lecz 
i całej gminy.

 � w  kategorii sportowiec roku kapituła postanowiła nie 
przyznawać statuetki; jednak doceniając osiągnięcia 
młodziutkiego sportowca, zawodnika Akademii Piłkar-
skiej Legii Warszawa, w której rozegrał poprzedni sezon 
strzelając 12 bramek na 13 spotkań, postanowiła przy-
znać wyróżnienie Michałowi Sparwasserowi.

Statuetkę specjalną za całokształt dokonań na rzecz 
Gminy Tarnów Opolski otrzymała Bronisława Pietruszka – 
długoletni Wójt Gminy Tarnów Opolski, człowiek otwarty 
na ludzi, wrażliwy na ich problemy. Dokłada wiele starań, 
aby ludziom wokół niej żyło się lepiej. Zawsze potrafiła zjed-
nywać ludzi o różnych poglądach do działań na rzecz dobra 
wspólnego. Jako szef gminy dbała o jej rozwój zarówno go-
spodarczy jak i  społeczny i kulturalny. Otwarta na innych, 
przezwyciężająca stereotypy, skierowana na poznawanie 
i współistnienie z drugim człowiekiem.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Dożynki w Raszowej
W dniu 04.09.2016r. w Raszowej odbyły się dożynki. Ob-

chody tegorocznych dożynek rozpoczęły się mszą świętą, 
aby podziękować za dary tegorocznych plonów. W niedziel-
ne popołudnie przez naszą wioskę przeszedł barwny koro-
wód na czele z Wójtem Gminy Tarnów Opolski Krzysztofem 
Mutzem. W programie naszych dożynek można było zoba-
czyć występy: Jesiki Piętak – gwiazdy TVS, dzieci ze szko-
ły podstawowej, grupy tanecznej WAL-NAK, krośnickich 
krasnali, pokaz naszych strażaków oraz występ kabaretu 
ZGRANI FOJERNANI. Nasze świętowanie zakończyliśmy 
zabawą taneczną z grupą BRAVO. Pragnę bardzo podzięko-
wać wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie, a w szcze-
gólności: organizatorom, radzie sołeckiej, osobom biorącym 
udział w  tak licznym korowodzie, naszym mieszkańcom, 
rolnikom, strażakom, sponsorom, gościom zaproszonym za 
liczny udział, wszystkim artystom, którzy u nas wystąpili.

Sołtys wsi Raszowa
Andrzej Mateja

Kosorowice – różaniec na Szlaku 
Św. Jakuba

Modlitwa różańcowa w niedzielę 9 października w wy-
jątkowy sposób towarzyszyła pielgrzymom kosorowickiego 
odcinka Szlaku Św. Jakuba. Mieszkańcy sołectwa Kosorowi-
ce oraz zaproszeni goście z terenu gminy Tarnów Opolski i 
gmin sąsiednich, zgromadzili się w niedzielne popołudnie w 
kościele w Kosorowicach, skąd wyruszyła pielgrzymka – ja-
kubowym szlakiem aż do pomnika Hugo von Ehrensteina na 
tzw. Rajskiej Drodze prowadzącej do Maliny. Pielgrzymi – 
pod przewodnictwem księdza proboszcza Piotra Janoschki – 
odmawiali w drodze różaniec. Na miejscu postoju czekał go-
rący posiłek w postaci kiełbasek pieczonych nad ogniskiem 
oraz napoje. Organizatorem imprezy był sołtys Kosorowic 
– Szymon Dyga wraz z Radą Sołecką, przy wsparciu wójta 
gminy – Krzysztofa Mutza oraz strażaków z OSP Kosoro-
wice. Mimo niesprzyjającej aury frekwencja była godna po-
dziwu. Wkrótce w Kosorowicach planowany jest wieczór z 
projekcją filmu Teresy Kudyby „Polskie Camino”, w którym 
znaleźć będzie można również kadry z tarnowskiego odcin-
ka Camino. Na projekcji będzie obecna autorka filmu oraz 
przyjaciele Szlaku Św. Jakuba. O dokładnym terminie spo-
tkania poinformujemy mieszkańców wszelkimi dostępnymi 
kanałami informacyjnymi. Serdecznie zapraszamy!
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Karuzela zdarzeń w GOK
„A jednak się kręci! ” – wołamy za przykładem Ga-
lileusza z – równym jak wielki uczony – przekonaniem. No, 
bo choć było uroczyste podsumowanie sezonu, choć sezon 
urlopowy i wakacje, to przecież podwoje Gminnego Ośrodka 
Kultury nadal stoją otworem i wciąż tu gwarno.

Ale sztuka!
I  to w  podwójnym znaczeniu słowa! Raz, że sztuka te-

atralna – Gabrieli Zapolskiej „Ich czworo. Tragedia ludzi 
głupich w 3 aktach” – a dwa, że twórcy spektaklu – młodzie-
żowy zespół teatralny pod kierunkiem Tomasza Stochniała 
– dali prawdziwy popis sztuki aktorskiej i pracy reżyserskiej 
i scenograficznej na przedstawieniu w środę, 29 czerwca.

Komedia obyczajowa Zapolskiej, którą autorka w podty-
tule nazywa tragedią, daje wszystkim występującym możli-
wość stworzenia wspaniałych ról. I młodzi adepci Talii z tej-
że możliwości skorzystali. Niemała w  tym zasługa opieku-
na zespołu (tu pełniącego obowiązki reżysera i projektanta 
oszczędnej, lecz tworzącej klimat premierowego przedsta-
wienia, scenografii), aktora z talentem pedagogicznym.

Pan Tomek – jak go familiarnie nazywa młodzież – 
„przyciął” nieco tekst (bez straty dla treści, a z korzyścią dla 
tempa) i obsadził role wykorzystując w pełni naturalne zdol-
ności aktorów. Ci zaś, podeszli do swego zadania z pełnym 
profesjonalizmem. Brawurowe kreacje aktorskie stworzyli: 
Hanna Hueniger jako Żona, Piotr Sziroky – Mąż, Julia Gra-
bińska w podwójnej roli Panny Mani oraz Wdowy, Sebastian 
Stanik w roli Kochanka i Nicola Miśkiw jako Dziecko. Szcze-
gólnie ostatnia z ról była trudna dla młodziutkiej Nicoli, jako 
że postać ta wypowiada w tekście niewiele zdań. Jest to poza 
tym jedyna rola bez komediowego charakteru.

Z  trudnego zadania wyrażenia dogłębnego smutku, za-
gubienia, obcości w  świecie zajętych sobą egoistycznych 
dorosłych za pomocą bezsłownych środków dziewczynka 
wywiązała się doskonale. Za co i  jej i reżyserowi należą się 
słowa najwyższego uznania. Zresztą na jego brak aktorzy 
i ich opiekun nie mogli się uskarżać – zgromadzona na spek-
taklu publiczność zgotowała im owację na stojąco. Brawa 
długo nie milkły, a po spektaklu – już indywidualnie wiele 
osób podchodziło z gratulacjami. O żywym przyjęciu sztuki 
świadczyły też rozmowy, jakie publiczność prowadziła w fo-
ier i przed budynkiem długo po zakończeniu przedstawienia.

Kolej na kolej,
a  ściśle rzecz biorąc, dawny dworzec kolejowy na stacji 

Tarnów Opolski. Budynek, który już jakiś czas temu przejęła 
Gmina, został odrestaurowany i uroczyście otwarty 1 lipca.
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Pracownicy ośrodka kultury nie tylko byli obecni pod-
czas uroczystości, lecz wzięli na siebie ciężar organizacji i za-
pewnili ciekawe „zajęcia na trawce”. Na miejscu zjawili się 
przedstawiciele władz – gminy i sołectwa. Oprócz krótkiego 
przemówienia Wójta Gminy Krzysztofa Mutza i uroczyste-
go, kolegialnego (przez dużych i  małych) przecięcia wstęgi 
nie było tego dnia więcej „oficjalności’’.

Chyba, że za takie uznamy zwiedzanie przebudowanego, 
pachnącego świeżą farbą wnętrza i wystawy fotografii obra-
zującej stan obiektu przed wejściem doń ekipy remontowej 
i  po zakończeniu prac. Pan Wójt i  jego współpracownicy 
udzielali wyjaśnień odnośnie przeznaczenia poszczególnych 
pomieszczeń. W chłodzie lśniących nowością wnętrz serwo-
wano kawę i  słodkie przekąski. Na zewnątrz, w cieniu pod 
drzewami trwały zabawy animacyjne dla najmłodszych, ma-
lowanie buzi, rysowanie, robienie latawców.

Dzieci gasiły pragnienie sokami owocowymi, dla star-
szych przygotowano wodę i kawę. Można było przysiąść na 
ławeczkach, jakie dla wygody zainstalowano na otaczającym 
budynek skwerze – z  czego nie tylko seniorzy skwapliwie 
korzystali. Słuchając łatwo wpadających w ucho szlagierów 
wspominano dzieje tarnowskiego dworca...

W cieniu tarniny
Gorący lipcowy weekend. Sobota. 37 stopni w  cieniu. 

Wielki plac, zalewany potokami słońca pełen ludzi, którzy 
wiedzą: tego nie można przegapić! Tu dzieje się tyle cieka-
wych rzeczy. Zdaje się, że nikt nie czuje gorąca, jak gdyby 
patronująca świętu herbowa tarnina osłaniała wszystko mi-
łym zielonym cieniem. Organizatorzy, ze swej strony, dbają, 
by wszystkim występującym zapewnić nie tylko tradycyjny 
kołocz i kafej, lecz także ożywczą w tym upale wodę. Pierw-
sza część tego dnia należy (jak zwykle w  parzyste lata) do 
zespołów folklorystycznych. Członkowie zespołów, odziani 
w – dość obfite – ludowe, lub stylizowane na ludowe stroje, 
stają dzielnie w szranki odbywającego się po raz 13 konkursu 
WIATRAKI – 2016. Jury ogląda i wysłuchuje 18 grup wokal-
nych i wokalno – instrumentalnych. Każdy zespół otrzymuje 
dyplom uczestnictwa i pamiątkowy puchar.

Przegląd trwa jeszcze w  najlepsze, gdy na ogrodzonym 
terenie zostaje ustawiona ogromna patelnia. Pod nią – ogni-
sko. A na tym gorącym stanowisku z wielką warząchwią sta-
je finalista programu Master Chef – Mariusz Szwed. Wraz 
z pomocnikami gotuje potrawę z użyciem... oczywiście, tar-
niny! Wkrótce smakowite zapachy zwabiają licznych obser-
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watorów. A pan Mariusz wraz z pomocnikami zaleca cier-
pliwość. Cierpliwością muszą wykazać się także uczestnicy 
konkursu. Jury zakończyło obrady, lecz trzeba jeszcze przy-
gotować wypłatę nagród, wypisać dyplomy... Z ogłoszeniem 
wyników trzeba poczekać. Zresztą czekanie na festynie to 
nie bierne nic nierobienie – wkoło tyle atrakcji! Oprócz We-
sołego Miasteczka, straganów z różnościami i smakołykami 
można wzbogacić swoją wiedzę o  Opolszczyźnie. Zadbali 
o to przedstawiciele Aglomeracji Opolskiej.

Wielkim zainteresowaniem cieszyło się stanowisko 
sponsora imprezy Spółki GAZ System. Z daleka można było 
rozróżnić pomarańczowe torby, plecaki i inne gadżety, któ-
re stanowiły nagrody w zadaniach i konkursach dla dużych 
i małych. Tymczasem scenę oddano we władanie artystom 
– zespołowi Mega Dance.

Gdy muzycy przygotowują się do występu następuje dłu-
go oczekiwany moment – DEGUSTACJA. Smakowite ka-
szotto z warzywami i owocem tarniny ma wielu amatorów. 
Rytmiczne, melodyjne piosenki zespołu podgrzewają (czy 
to jeszcze możliwe?) i tak gorącą już atmosferę. Publiczność, 
pokrzepiona solidną porcją pyszności, doskonale się bawi.

Kiedy Mega Dance kończy swój koncert, żegnane bra-
wami, następuje ogłoszenie wyników WIATRAKÓW. Są 
gratulacje, nagrody, dyplomy. Około godziny 20.00 scenę 
przejmują młodzi muzycy z  lokalnego zespołu Brand New 
Cadillacs.

Młodzieżowa – w  większości – jest także publiczność. 
Dorośli, którzy nie decydują się na współuczestnictwo 
w koncercie, najchętniej udają się na „zajęcia w podgrupach’’ 
korzystając z innych rozrywek, tocząc rozmowy ze znajomy-
mi, ciesząc się wolnym dniem i wspólnym biesiadowaniem. 
Gdy zapada zmrok rozpoczyna się zabawa taneczna z zespo-
łem Universal. Nawet nocny deszcz nie tłumi w  uczestni-
kach pragnienia i potrzeby tańca. Nad ranem, gdy muzyka 
milknie, do pracy przystępują pracownicy ośrodka kultury 
– trzeba uprzątnąć namiot i jego otoczenie, przecież jutro – 
a właściwie już dziś, będzie ciąg dalszy Święta Tarniny.

Niedziela przywitała nas już mniej upalną, choć ładną, 
pogodą. Zachęciło to całe rodziny do odwiedzenia Kosoro-
wic. Na placu znalazły swoje miejsce stanowiska warszta-
towe – przede wszystkim dla dzieci w różnym wieku. Było 

i  ręce ozdabiano kolorowymi malunkami tarniny, wielkim 
powodzeniem cieszyło się balonowe zoo, powstawał duuuży 
haft przedstawiający tarninę, robiono „tarninowe’’ branso-
letki, malowano kartonowy domek. GOK uruchomił stano-
wisko „Dom Kultury marzeń’’, gdzie można było zapisywać 
swoje życzenia i sugestie.

Nieopodal rozstawił swój namiot partner imprezy – Klub 
Gaja ze swoim projektem Święto Drzewa – wśród pól. Po-
mysłowe, inspirujące zabawy nie tylko dostarczały dzieciom 
rozrywki, lecz także uwrażliwiały na otaczającą przyrodę.

Program estradowy otworzył znany już gminnej publicz-
ności Mirek Jędrowski z (urodziwym) zespołem. Znane i lu-
biane szlagiery, humor i kabaretowe zacięcie – to gwarancja 
dobrej festynowej zabawy. Publiczność nie zawiodła się na 
lubianym śląskim artyście, za co mu dziękowano gorącymi 
brawami.

Choć to wakacje i  niektóre dzieci i  młodzież odpoczy-
wają poza naszą gminą, to zespoły występujące w „Tanecz-
nym zawrocie głowy’’ mogły zaprezentować swoje najlepsze 
i najnowsze (nierzadko wysoko nagrodzone na przeglądach 
i  konkursach) układy. Jak zwykle pokaz cieszył się uwagą 
i gorącym aplauzem dla naszych wspaniałych młodych tan-
cerzy z Gminnego Ośrodka Kultury.
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Alei Gwiazd Kabaretu. I  tym sposobem udało się nam 
choć na chwilę wprawić kabareciarzy w osłupienie. Tego się 
nie spodziewali! Ale wytrawni bywalcy estrady nie na długo 
stracili rezon i już po chwili w namiocie raz po raz rozlega-
ły się frenetyczne oklaski i salwy śmiechu. Choć OTTO jest 
kabaretem literackim i  nie serwuje publiczności kawałów 
w stylu Przychodzi baba do lekarza to wyrobiona kosorowic-
ka publiczność potrafiła docenić przedni dowcip i obyczajo-
wą satyrę. Mają ci panowie rzadką umiejętność – potrafią 
śmiać się z siebie samych i za to ich publiczność ceni. Po kilku 
bisach, artyści zakończyli występ, Mariusz Studzienny, który 
przez obydwa dni dzielnie, dowcipnie, wytrwale i z wielkim 
profesjonalizmem prowadził imprezę mógł zapowiedzieć 
ostatni z punktów tegorocznego programu dorocznego Świę-
ta Tarniny w Kosorowicach – zabawę z zespołem Diamant.

Do zobaczenia za rok!

Laureaci konkursu WIATRAKI 2016

Zespoły śpiewacze
 � I miejsce – Kupskie Echo,
 � II miejsce – nie przyznano,
 � III miejsce – Ligockie Wrzosy.

Zespoły dziecięce i młodzieżowe
 � I miejsce – nie przyznano,
 � II miejsce – nie przyznano
 � III miejsce – Gryfne Diołski,
 � wyróżnienie – Jaźwinki.

Zespoły wokalno-instrumentalne
 � I miejsce – Urbaniakowie i Przyjaciele,
 � II miejsce – Dzióbki,
 � III miejsce – Prosna,
 � wyróżnienie – Rudniczanie.

Po występach młodych artystów, przed szczelnie wypeł-
niającą namiot publicznością wystąpiła wspaniała artystka 
Alicja Majewska. Piosenkarce towarzyszył Włodzimierz 
Korcz – kompozytor i pianista, a  tu również dowcipny ko-
mentator czasem także wspomagający wykonawczynię gło-
sowo. Choć w dużej części koncertu Pani Alicja prezentowa-
ła publiczności utwory z najnowszej płyty, to nie obeszło się 
(jakżeby inaczej!) bez sztandarowego Jeszcze się tam żagiel 
bieli, Być kobietą czy Odkryjemy miłość nieznaną. Publicz-
ność gorąco artystkę oklaskiwała, śpiewała wraz z nią refre-
ny, doskonale się bawiła i... wymuszała kolejne bisy. Oboje 
artyści byli bardzo wzruszeni ciepłym przyjęciem, wielce 
uradowani pamiątkowymi spersonalizowanymi kubecz-
kami z  motywem tarniny. Po występie – mimo zmęczenia 
laureatka licznych nagród oznaczona Medalem Zasłużo-
ny Kulturze Gloria Artis długo rozmawiała z wielbicielami 
i rozdawała autografy okazując się osobą skromną i łagodną.

Jeszcze wszystkim w  uszach brzmiały melodyjne i  peł-
ne treści piosenki, gdy witano kolejnych gości specjalnych 
– Kabaret OT.TO. Najpierw w  towarzystwie Wójta Gminy 
Krzysztofa Mutza, członka Zarządu ZW LHOIST S.A Piotra 
Kawki i sołtysa Kosorowic Szymona Dygi oraz wielu znako-
mitych gości członkowie kabaretu odsłonili swoją gwiazdę 
w kosorowickiej

Wydarzenia kulturalne

Sponsorem „Święta Tarniny” 2016 jest GAZ-SYSTEM S.A
www.gaz-system.pl
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Ciąg dalszy karuzeli zdarzeń!
Fikanie i „spikanie” – czyli kolejne 

spotkania z kulturami świata
Gdyby chcieć opisać wszystko to, co się działo podczas 

Wakacji z Kulturami Świata, trzeba by było zająć całą gazetę 
(a i wówczas nie wiadomo czy starczyłoby miejsca). Dlatego 
też odsyłamy zainteresowanych na nasze strony internetowe. 
Tu, postaramy się w skrócie opowiedzieć o najważniejszych 
sprawach. Jak już nasi czytelnicy wiedzą, po raz kolejny za-
prosiliśmy (przez Międzynarodową Organizację Studencką 
AISIC) podróżujących po świecie i  Polsce wolontariuszy 
z  różnych krajów – w  każdym tygodniu innych. Uczestni-
czące w zajęciach dzieci dzięki nim mogły odbyć fascynują-
ce podróże do egzotycznych krajów – poznać panujące tam 
zwyczaje, obejrzeć piękne krajobrazy, dowiedzieć się czegoś 
o ich kulturze, kuchni, zabawach i życiu rówieśników. Jak na 
prawdziwych globtroterów przystało najpierw zaopatrzyły 
się w „paszporty” (po wakacjach – miła pamiątka i zbiór cie-
kawostek), a także zapoznały z regulaminem, który zresztą 
same wspólnie ułożyły. Każda z podróży odbywała się nieco 
inaczej, dlatego z zajęć na zajęcia nie było schematów i nudy. 
Poza tym samo to, że co dnia „spędzano czas” w innym kra-
ju, już było fascynujące. Podróżnicy odwiedzili Chiny, Taj-
landię, Portugalię, Meksyk, Sri Lankę, Rosję, Gruzję, Ukra-
inę, Albanię, Indie…

Wszystko było ciekawe, niecodzienne, pasjonujące 
i emocjonujące. Każdego tygodnia wraz z wolontariuszami 
oddawano się rozgrywkom sportowym w  tarnowskiej Hali 
i  na otaczającym ją boisku. Uczestnicy obu turnusów oraz 
pracownicy ośrodka bardzo, bardzo serdecznie dziękują pra-
cownikom hali, a szczególnie panu Kamilowi, którego cier-
pliwość, pomysłowość i wielkie serce dla dzieci zasługują na 
najwyższe uznanie. Z  powodu panujących upałów jedynie 
w godzinach rannych możliwe były zajęcia na świeżym po-
wietrzu – największy skwar nie dokuczał w chłodnym holu 
ośrodka kultury. Gry – ruchowe i planszowe oraz zagadki, 
piosenki, prace plastyczne związane z „odwiedzanymi” kra-
jami (szczególnie przypadła dzieciom do gustu wypełniona 
słodyczami pinata), no i codziennie smaczny obiadek – czas 
zajęć mijał tak szybko, że nie wiedzieć kiedy nadchodził ko-
niec zajęć.

Podczas trwania wakacji odbyły się także wyjazdy, w któ-
rych mogły brać udział wszystkie chętne dzieci z gminy.

Najpierw był wyczekiwany (przez cały rok!) „Piknik na 
Florydzie” (o rodowodzie imprezy i jej nazwy pisaliśmy już 
przy poprzednich relacjach). Wizyta u  żołnierzy i  nowym 
uczestnikom, i tym, którzy już byli na takiej imprezie zawsze 
dostarcza niebywałych emocji. Organizatorzy stale mody-
fikują program, a  i  opiekunowie w  mundurach za każdym 
razem są inni. Zresztą i tak dzieciom podobają się każdora-
zowo te same atrakcje – tresura psów, elementy uzbrojenia, 

które można przymierzyć, przejażdżka łodziami, zadania 
sprawnościowe…. A  na koniec prawdziwa żołnierska gro-
chówka z poligonowego kotła!

Niesamowitą przygodą okazał się wyjazd do wioski Ho-
cioka, gdzie Wódz zapoznał blade twarze ze zwyczajami, 
rzemiosłem i rozrywkami Indian. Pod jego okiem „polowa-
no na bizona” i poznawano tajniki strzelania z łuku. Tak jak 
młodzi Czerwonoskórzy uczestnicy musieli dowieść swej 
sprawności i  męstwa pokonując ścieżkę przeszkód. Na ko-
niec – spotkanie przy ognisku. Wprawdzie „fajki pokoju” 
nie palono (palenie szkodzi!!!), ale i tak zadzierzgnięto więzy 
braterstwa.

Kolejny wyjazd odbył się w bardziej swojskich klimatach. 
Wizyta w Staniszczach Małych, w gospodarstwie agrotury-
stycznym także dostarczyła uczestnikom niemałych prze-
żyć. Był pokaz i degustacja herbatek na różne dolegliwości, 
samodzielne pieczenie ciasteczek, obserwacje „pszczelego 
królestwa”, błądzenie w kukurydzianym labiryncie, wyścigi 
pojazdów i wiele innych ciekawych i atrakcyjnych zajęć.

Na czas wyjazdów wolontariusze dostawali „wychodne” 
i  mogli pozwiedzać zabytki Opola i  okolic. Trochę dziwi 
i smuci nas, że mimo licznych apeli i zaproszeń młodzież lice-
alna i studencka, której przecież nie brakuje w naszej gminie, 
nie wykazała ochoty do spotkań z  egzotycznymi studenta-
mi. Wolontariusze po zajęciach dysponowali czasem i chęcią 
do poznawania rówieśników i spędzenia z nimi czasu. Tym 
bardziej trzeba docenić rolę Marcina Deutschmanna, który 
pomógł w zorganizowaniu spotkań naszych gości z przyja-
ciółmi – studentami zrzeszonymi w organizacji Hello! z Uni-
wersytetu Opolskiego.

Nasi podopieczni także wykazali się taktem i  wrażli-
wością żegnając każdą z  grup. Były życzenia i  uściski, za-
pewnienia o  pamięci, laurki, a  na koniec wielki napis 
DZIĘKUJEMY – THANK YOU.
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Filmowy piknik

Choć kilka dni wcześniej niebo spłynęło strugami desz-
czu, filmowy weekend okazał się pogodny. Po raz pierwszy 
Gminny Ośrodek Kultury wraz z  Urzędem Gminy zorga-
nizował w  Tarnowie Opolskim seanse kina plenerowego 
w ostatni piątek i  sobotę lipca. Widzom w obydwa dni za-
proponowano po 2 seanse. Można zatem było dobrze się 
bawić na komedii „Wychodne mamusiek”. Kolejna wersja 
z cyklu „tata sam w domu” dzięki doborowej obsadzie i mi-
strzowskiej reżyserii bawiła do łez. Doskonała rozrywka na 
początek wakacyjnego weekendu. Tym, którzy do szczęścia 
potrzebują nieco adrenaliny zapewne w  gust trafił drugi 
z filmów – thriller „Oczy Julii”. W sobotę projekcję rozpo-
czął dramat – „Buntownik z  wyboru”. Obraz w  oczywisty 
sposób nawiązuje do kultowego „Buntownika bez powodu” 
z  pamiętną rolą Jamesa Deana. Drugą projekcję stanowił 
sensacyjny „Plan doskonały”. I tu znajdziemy odniesienia do 
klasyki gatunku (już samo nazwisko głównego bohatera – 
Dalton – mówi samo za siebie). Tytułowy plan odnosi się do 
perfekcyjnie – zdawałoby się – zaplanowanego przestępstwa, 
ale … daje o sobie znać „Prawo Murphy’ego” i wszystko za-
czyna iść nie tak. Jest policyjny negocjator, piękna kobieta 
i… wszystko to, czego trzeba w dobrym kinie. Kto nie wi-
dział, niech żałuje!

Złota Praga i brąz…

Po kilkugodzinnej podróży Praga przywitała nasze 
tancerki tym, czym pożegnał je Tarnów – upałem. Mimo 
to, dziewczęta nie odmówiły sobie krótkiego rekonesansu. 
Przywitano się ze „Złotym Miastem” i  Wełtawą. Na wiele 
więcej nie starczyło czasu, gdyż już następnego dnia czeka-
ły je występy konkursowe. Prezentacja sceniczna własnych 
dokonań na imprezie tej rangi to zawsze stres. Trzeba pełnej 
mobilizacji, by go pokonać.

Do tego konfrontacja z umiejętnościami najlepszych tan-
cerzy z Europy Połdniowo – Wschodniej – w tym z Czech, 
które od lat dominują w tańcu mażoretkowym i wyznaczają 
trendy… Aby jednak liczyć się wśród najlepszych i podnosić 
poziom trzeba wyjeżdżać na festiwale i weryfikować swoje 
dokonania. Nasze zespoły na tle pozostałych zaprezentowa-
ły się bardzo dobrze. Największy sukces odniosła solistka 
występująca w układzie z flagą – Angelika Piotrowicz, która 
została drugą wicemiss. Grupy uplasowały się na miejscach 
7 (formacja i  mini formacja). Być w  szczęśliwej siódemce 
najlepszych zespołów mażoretkowych świata – to jest coś! 
Oprócz medalu, dziewczęta i  ich instruktorka przywiozły 
sporo spostrzeżeń, z  których wyciągną wnioski do dalszej 
pracy. Gratulujemy Angeli i  jej trenerce medalu udanego 
występu wszystkim tancerkom. Zespół, instruktorzy, rodzi-
ce i dyrekcja GOK-u serdecznie dziękują wszystkim, którzy 
wspomogli zespół finansowo, co umożliwiło im wyjazd. Na 
wdzięczność zasługują:

Wójt Gminy, Pani Wicewójt, Sekretarz i Radca Prawny 
oraz Panie i Panowie Radni z Rady Gminy – wraz z Prze-
wodniczącym oraz firmy działające na terenie gminy: ZW 
LHOIST SA, „KAMEX” sp. z  o.o. BROMA STONE, Bank 
Spółdzielczy Krapkowice,

Szczególne podziękowania należą się panu Zygmuntowi 
Pietruszce, który z  wielkim zaangażowaniem pomagał ze-
społowi przy organizacji wyjazdu do Pragi na Mistrzostwa 
Świata Zespołów Mażoretkowych.

Lokalni aktywiści

Końcówka sierpnia to czas, kiedy rozpoczęły się prace 
związane z  uruchomieniem projektów, które zostały wy-
brane do realizacji, w ramach II części zadań projektowych 
programu Kultura lokalna – aktywacja!. Pierwsze ruszyły 
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w Przyworach zajęcia warsztatów „Z fotografią na ty”. Pro-
gram przewiduje plenery, zajęcia komputerowe, makijaż stu-
dyjny, zwiedzanie wystawy OFFOTO. Wernisaż na zakoń-
czenie projektu. Wykonano już sporo ciekawych fotografii 
– można je podziwiać na założonym dla potrzeb projektu 
fanpage’ u. Niedługo później rozpoczęły się spotkania gru-
py z Walidróg, która już zaczęła realizować pomysł „Zróbmy 
sobie trzecie miejsce”. Robienie autorskich mebli z palet bar-
dzo im się podoba. A kiedy przyjdzie do zdobnictwa – dopie-
ro będzie zabawa! Jednocześnie ruszyły warsztaty kulinarne 
„Dawny chleb biednych Ślązaków na przednówku – dziś dla 
świadomych i nowoczesnych” – bardzo ciekawe, bardzo na 
czasie. Ci, którzy uczestniczyli w zajęciach mogli się przeko-
nać, że potrawy, jakimi zachwycają się dziś celebryci, poleca-
ją dietetycy i lekarze, nasze prababcie gotowały już dawno.

W Miedzianej można było spędzić weekend w klimatach 
średniowiecznych. „Razem w średniowieczną przeszłość” – 
to nazwa imprezy, podczas której odbywały się warsztaty 
średniowiecznych tańców, nauka strzelania i  zawody łucz-
nicze, nauka wyplatania krajek. W  międzyczasie w  Kątach 
Opolskich ruszył tamtejszy projekt „Fotografia łączy pokole-
nia”. Są już pierwsze ciekawe „zdobycze”. Zakończono także 
przygotowania do zorganizowania dyskusyjnego klubu fil-
mowego „Nas to kręci”. Wraz ze Stowarzyszeniem „Opolskie 
Lamy” wybrano filmy do pierwszych projekcji oraz utworzo-
no listę filmów do wyboru. Pierwsza projekcja – 30 września. 
Ogłoszono także casting do filmu o problemach i sprawach 
młodzieży naszej gminy – w ramach projektu „Robimy film! 
”.

Pełne sprawozdanie z  przebiegu całego przedsięwzięcia 
wraz z efektami przedstawimy po zakończeniu działań pro-
jektowych. Na bieżąco informacje ukazują się na stronie gok.
tarnowopolski.pl w zakładce Dom Kultury+ Inicjatywy lo-
kalne i na Facebooku.

Projekt „Kultura lokalna – aktywacja! ” odbywa się w ra-
mach programu „Dom Kultury +, Inicjatywy lokalne 2016”

Nuda? To nie z nami!

Nie wiadomo już co trzeba by zrobić, żeby udowodnić 
malkontentom, że gmina Tarnów Opolski nie jest miejscem, 
gdzie nie byłoby czym się zająć. Od września znów w ośrod-
ku kultury wrze jak w ulu. Rozpoczęły się regularne zajęcia 
stałe: ćwiczą tancerki z Formacji Element – taniec nowocze-
sny oraz mażoretki i cheerleaderki. Panie – i  te młode, i  te 
młode duchem – „szlifują formę” na zajęciach z  aerobiku. 
Miłośnicy sztuk plastycznych mogą uczestniczyć w zajęciach 
malarskich i rzeźbiarskich oraz ceramicznych. Teatr zapra-
sza młodzież i  dorosłych na swoje zajęcia. Jeśli będą chęt-
ni, rozpocznie działanie pracownia fotograficzna. Oprócz 

cieszącej się dużym powodzeniem Akademii Malucha uru-
chomiono integracyjną formę zajęć kreatywnych. Akademia 
Małego Artysty to propozycja dla rodzica, babci, dziadka 
z dzieckiem, wnukiem (dziećmi,, wnukami) w wieku przed-
szkolnym lub młodszym szkolnym. Rozpoczęły się też zaję-
cia z robotyki z wydrukiem 3D.

Pomyślano również o tych, którym nawał pracy nie po-
zwala na cotygodniowe regularne uczestnictwo, a chcieliby 
od czasu do czasu znaleźć dla siebie formę aktywności. Dla 
nich dobrym wyjściem są warsztaty. W bieżącym półroczu 
będą w  GOK-u  warsztaty bębniarskie, planowane są także 
ciekawe zajęcia dla adeptów miksowania – czyli warszta-
ty dla DJ-ów współorganizowane z  Radą Sołecką. Ponadto 
będzie można poznawać tajniki malowania na porcelanie, 
wzbogacić swoją wiedzę na temat dekoracji potraw, poma-
lować szklane bombki i zapoznać się z bieżącymi trendami 
w sztuce wizażu – w sam raz przed sylwestrem.

Gminny Ośrodek Kultury będzie kontynuował także 
tradycję kameralnych wieczorków muzycznych w  Kosoro-
wicach. Zamierzamy stworzyć okazję miłośnikom „mniej 
oczywistych” form muzycznych do rozkoszowania się kon-
certami na żywo. W listopadzie zapowiadamy „Cztery kwa-
dranse jazzu” – odwiedzi nas Krzysztof „Puma” Piasecki 
wraz z córką Katarzyną. Zaś w grudniu zapraszamy na „Wie-
czorną zmianę bluesa”.

Jak widać – kultura w  naszej gminie może kwitnąć, 
a wraz z nią talenty i zainteresowania mieszkańców. Wystar-
czy chcieć. Nuda bowiem jest stanem umysłu i oznaką du-
chowego lenistwa, a nie brakiem okazji. Tych ostatnich – jak 
widać – w naszej ………

Nasza karuzela coraz szybciej mknie. „Hej dalej, dalej do 
zabawy śpieszmy się! ”

GOK

V Gminny Turniej 
Tenisa Ziemnego

20 sierpnia br. na korcie przy hali sportowej w Tarnowie 
Opolskim odbył się V Gminny Turniej Tenisa Ziemnego. 
W turnieju uczestniczyło 7 zawodników podzielonych na 2 
grupy:

 � Grupa 1: Grzegorz Wysocki, Artur Staszewski, Piotr 
Szramiak, Dawid Konopka.

 � Grupa 2: Łukasz Gacka, Wiktor Waniowski, Krzysztof 
Michoń.

Mecze rozgrywane były systemem „każdy z  każdym” 
w swojej grupie do dwóch wygranych setów. Po rozegraniu 
meczy grupowych zostały rozegrane kolejno mecze pucha-
rowe o V, III i I miejsce.
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W meczu o 3 miejsce spotkali się zawodnicy z drugich 
miejsc w  swoich grupach- Piotr Szramiak pokonał po za-
ciętym „boju” Krzysztofa Michonia i  stanął na najniższym 
stopniu podium. Następnie został rozegrany mecz finałowy 
turnieju który mimo zmęczenia zawodników i upału jaki pa-
nował tego dnia na korcie stał na wysokim poziomie- w nim 
Artur Staszewski pokonał Łukasza Gackę i został zwycięzcą 
kolejnego już V Gminnego Turnieju Tenisa Ziemnego.

Na zakończenie przyszedł czas na rozdanie pucharów 
i nagród rzeczowych oraz zasłużony odpoczynek i kiełbaskę 
z grilla.

Klasyfikacja końcowa V Gminnego Turnieju Tenisa 
Ziemniego:

 � I Miejsce: Artur Staszewski
 � II Miejsce: Łukasz Gacka
 � III Miejsce: Piotr Szramiak
 � IV Miejsce: Krzysztof Michoń
 � V Miejsce: Dawid Konopka
 � VI Miejsce: Wiktor Waniowski
 � VII Miejsce: Grzegorz Wysocki

Przywozimy 4 medale 
z Międzynarodowego 

Turnieju Karate!
Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice

Pierwszego października 2016 roku to dla naszej 11-oso-
bowej Kadry Zawodników start w  Sieradzu. Podczas XXI. 
Międzynarodowego Turnieju o  Puchar Prezydenta Miasta 
Sieradza w Karate Kyokushin wywalczyliśmy cztery medale. 
Złoty medal w kumite -65 kg kobiet zdobyła mł. aspirant Ka-
tarzyna Nowak. Srebro w kata kadetek należało dla Marty-
ny Diak, która stanęła także na najniższym stopniu podium 
w kumite kadetek +50kg. Także brązowy medal powędrował 
do Alana Krawców (kata chłopców 10-11 lat). Wszystkim 
Zawodnikom serdecznie gratulujemy! W  zawodach wzięło 

udział ponad 200 zawodników. Kierownikiem ASW był sen-
sei Łukasz Buhl, sędziowała sensei Iwona Kielian.

Dziękujemy Gminie Tarnów Opolski, dzięki której moż-
liwy był nasz wyjazd do Sieradza.

Kadra Akademii:
Katarzyna Nowak, Martyna Diak, Alan i Natalia Kraw-

ców, Piotr Kalemba, Bartosz Pydych, Jessica Kleczkowska, 
Jakub Mytych, Zuzanna Tryczyńska, Patryk Soworka, Han-
na Fert. Iwona Kielian, Paweł Papoń, Łukasz Buhl.

 � w najbliższą środę zamieścimy szczegółowe podsumowa-
nie startu poszczególnych zawodników.

 � kolejny start już 5. Listopada b.r. w  Jastrzębiu Zdrój 
(9 zawodników).

Rajd rowerowy do 
Strzelec Opolskich i nie tylko.

Hurrrra! To była jedna z  najbardziej udanych wypraw 
rowerowych organizowanych przez halę sportową, nie tylko 
w tym sezonie, ale w ogóle, czyli w ciągu miej więcej pięciu 
lat. Pogoda idealna, słońce z chmurkami, 24 stopnie i lekki 
wiatr, po prostu można się wybrać na wycieczkę na koniec 
świata i jeszcze dalej, jak zwykł mówić Buzz Astral, kto nie 
zna, niech zapyta swojego dziecka. My ograniczyliśmy nasz 
rajd do Strzelec Opolskich, bo na końcu wyprawy tradycyjnie 
czekały na nas kiełbaski pieczone nad ogniskiem, a z końca 
świata moglibyśmy nie zdążyć wrócić i do poniedziałku. Pe-
leton składał się z 21 osób, co jak na okres wakacyjny było na-
prawdę rekordowym wynikiem. Trzon peletonu, jak zwykle 
składał się z przedstawicieli Tarnowa Opolskiego, ale drugie 
miejsce przyznaliśmy ekipie z  Nakła. Na doczepkę jechały 
Kosorowice, wspomagane dzielnie przez rowerzystkę z Opo-
la. Chyba trzeba pomyśleć o  nagrodach drużynowych? Po 
głębszym namyśle zmieniam kolejność: 1. Nakło, 2. Tarnów 
Opolski, 3. Kosorowice.
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No to „sztartnelimy”. Najpierw do Nakła – przepra-
szam, że nie poinformowałem, że możemy zgarnąć Nakło po 
drodze; -) – potem krótkim skokiem do Raszowej, a  stam-
tąd lasami do Boryczy. Po drodze za Utratą zahaczyliśmy 
o grodzisko z VI – VIII w. Po grodzisku generalnie „uostoł 
sie ino” kopiec kreta, ale samo datowanie przez archeologów 
robi wrażenie. Następnie przebiegły plan prowadzącego po-
legał na tym, że towarzystwo zostało pociągnięte do Kadłuba 
w celu obejrzenia zespołu dworskiego, a następnie do Osieka, 
gdzie odkryta została nowa oaza i  był to punkt postojowy 
w  połowie dystansu. Wielbłądy cierpliwie czekały na swo-
ich jeźdźców. Po postoju szarpnęliśmy ostro zapomnianą 
przez cywilizację drogą przez las do Podborzan, wyskakując 
wprost na fabrykę paneli podłogowych w Strzelcach Opol-
skich. Długa prosta, nazwana przez Strzelczan ulicą Osiecką, 
doprowadziła nas do serca miasta. Właściwie kiedyś było to 
jedno z czterech serc i nazywało się Browar Steinitz. Obecnie 
mieści się w  nim hotel. Od browaru zakosami przemieści-
liśmy się do strzeleckiego zamku w ruinie. Niestety miasto 
ucierpiało bardzo w wyniku wyzwalania przez „bratnią ar-
mię” i  to wyzwalanie nie oszczędziło zamku. Tutaj prowa-
dzący przytoczył parę faktów z historii Strzelec Opolskich, 
które jak się okazuje kiedyś bardzo piwem stały, co miało od-
zwierciedlenie w herbie miasta. Po wykładzie peleton przeje-
chał przez park zamkowy i skierował się do wieży Ischl wy-
budowanej przez Hrabiego Renarda, ostatniego właściciela 
zamku i  ziem strzeleckich. Do wieży musieliśmy nadłożyć 
1,2 kaema, ale nikt się nie pogniewał za to na planującego 
trasę, czyli na mnie, bo było to urocze 1,2 km. Drogą tą, 
obsadzoną kasztanami, jaśnie pan hrabia jeździł, zapewne 
konno, do Suchych Łanów i dzięki niemu rowerzyści zyskali 
piękną aleję chroniącą ich przed słońcem. Po wieży kolejna 
atrakcja, ruiny kaplicy w Rożniątowie, która nie była do koń-
ca kaplicą, albo raczej nie zdążyła nią być, do których (tych 
ruin) trzeba było dojechać malowniczą drogą z widokiem na 
Górę Świętej Anny i na końcu troszkę się wspinać. Tu ode-
zwał się brak naszego etatowego fotografa, bo zastępca nie 
zdążył pstryknąć sarenki, a  zająca to nawet nie zauważył. 
Z  kolei przy zjeździe prowadzący, który przed chwilą był 
fotografem, zaprezentował wspaniałą dziurę w drodze/łące, 
zamaskowaną soczystą trawą, na której o mało nie postradał 
życia i nie zniszczył koła, penetrując okolicę na użytek ni-
niejszej wycieczki. Na szczęście przeżył i poprowadził grupę 
do Rożniątowa, a  stamtąd do Szymiszowa, mijając bokiem 
Agro U Króla i  zamek z  tzw. Czarną bramą. W Szymiszo-
wie rowerzyści mieli drugą przerwę regeneracyjną i  dalej, 
znaną doskonale wszystkim aktywnym ludziom z  naszej 
gminy drogą, dotarli szczęśliwie do Tarnowa Opolskiego, 
gdzie pod halą sportową czekało na nich rozpalone ognisko, 
pyszne kiełbaski i świeże bułki. To był czas na opowiadanie 
przeżyć z drogi i planowanie kolejnych wypadów. Autochto-

ni przy ognisku zrobili się bardziej wylewni i nawet docenili 
„pokrętność” i pejzażowo-geograficzno-historyczną wartość 
trasy, za co prowadzący będzie im dozgonnie wdzięczny. 
A potem zaszło słońce i wszyscy pojechali do swoich domów, 
szczęśliwi.

Ps. Te świeże bułki, były zasługą ciężkiej pracy piekarni 
Edma w Tarnowie Opolskim, która przekazała je nieodpłat-
nie na potrzeby uczestników rajdu, za co serdecznie dzięku-
jemy! Tradycyjnie dziękujemy też dzieciom, które dzielnie 
pedałowały, bo przejechanie prawie 60 km w wieku 8 czy 10 
lat, to jest naprawdę wielka sprawa.

T.R.

Rajd rowerowy do Barutu
Tradycyjnie w ostatnią sobotę września (24.09.2016r.) ro-

werzyści z Gminy Tarnów Opolski mieli możliwość odwie-
dzenia Polany Śmierci w  Barucie koło Jemielnicy. Wyjazd 
nastąpił bardzo wcześnie, bo już o godz. 09:00. Część uczest-
ników, ze względu na miejsce zamieszkania, dołączyła do nas 
w  Nakle. Potem tempem spacerowym, bocznymi drogami, 
przemieszczaliśmy się na z góry upatrzone pozycje nieopo-
dal Barutu. Po drodze minęliśmy kilka ciekawych miejsc, jak 
zamek w Izbicku, czy Opactwo Cystersów w Jemielnicy.

Parę minut po 11:00 zameldowaliśmy się w Barucie w sam 
raz na rozpoczęciu uroczystości. Ponieważ jesteśmy grupą 
turystyczną, a nie polityczną, udział w uroczystościach był 
nieobowiązkowy. Ci, którzy chcieli wysłuchać relacji z prac 
prowadzonych kolejny rok w  tym miejscu, dowiedzieli się, 
że nadal nie znaleziono ciał zamordowanych żołnierzy NSZ 
z oddziału „Bartka”, za to w Starym Grodkowie odkopano 
zbiorową mogiłę z żołnierzami. W dalszej części odprawio-
na została msza św., a kompania honorowa oddała honory 
poległym, po tym nastąpiło kilka przemówień. Po zakoń-
czeniu wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani wojskową 
grochówką.

Po jedzeniu udało nam się z powrotem zgrupować i tym 
razem inną trasą m.in. przez Dąbrówkę, Centawę i Dziew-
kowice dotrzeć do Strzelec Opolskich. Dało się przy tym 
zauważyć znaczącą poprawę infrastruktury drogowej – być 
może z powodu przyjazdu PAD-a do Barutu we wtorek 27.09. 
– bo wiele dróg zostało upiększonych nowiutką nawierzch-
nią asfaltową, nawet w miejscach, w których wcześniej dłu-
uuuugi czas jej nie było. A może to tylko przypadek?

Potem zaliczyliśmy skok w nasze ulubione miejsce, czyli 
oazę w  Szymiszowie i  po dłuższym postoju przegrupowa-
liśmy się lasem do Tarnowa Opolskiego. Czas powrotu do 
Heimatu – 17:00.

Ps. Grzybów brak. Za wyjątkiem paru BOR-owików 
przygotowujących się do wizyty PAD-a.


