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Karuzela zdarzeń

Przegląd najważniejszych 
zdarzeń kulturalnych.

Opolscy Wojownicy 
– niezwykłe widowisko 

Gala Sztuk Walki 
„Opolscy Wojownicy”,

 po raz pierwszy w naszej gminie.

Bal dla Kwiatu Tarniny

Już po raz piąty Kosorowice
były miejscem spotkania uczestników 

Balu Karnawałowego 
z Aukcją Charytatywną. 

Wielu radosnych i niepowtarzalnych chwil na Święta

Wielkanocne, serdecznych spotkań rodzinnych przy świątecznym,

suto zastawionym stole, przyjaznych rozmów, miłych gestów,

aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości.

Na ten szczególny czas dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności

życzy

iKrzysztof Mutz
Wójt Gminy Tarnów Opolski

Rudolf Urban
Przewodniczący Rady Gminy
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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

Tarnów Opolski – Tu mieszkam, tu płacę podatki!
Wójt Gminy Tarnów Opolski uprzejmie przypomina o corocznym obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od osób 

fizycznych, tzw. PIT.
Jednocześnie apeluje o dokonywanie rozliczeń według miejsca zamieszkania. Mieszkańcy Naszej Gminy dokonują rozli-

czeń w II Urzędzie Skarbowym w Opolu, składając lub przesyłając PIT na adres: 45‒358 Opole, ul. Cementowa 6.
37,53% Państwa podatku wraca do budżetu Gminy Tarnów Opolski, a zatem rozliczenie podatku dochodowego w/w Urzę-

dzie Skarbowym będzie miało wpływ na realizację inwestycji decydujących o poziomie życia naszych mieszkańców.

Dofinansowanie ekologicznych rozwiązań
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45‒018 Opole

Informuje o możliwości uzyskania dofinansowania w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 30% w ramach: „Pro-
gramu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”

Do korzystania z dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczysty-
mi użytkownikami nieruchomości, stanowiących lokale mieszkalne lub budynki jednorodzinnych, położonych na terenie 
województwa opolskiego.

Program składa się z czterech części:
1. EKO–PIEC wymiana źródeł ciepła;
2. EKO–TERM termoizolacja istniejących domów jednorodzinnych;
3. EKO–DOM termomodernizacja domów jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła;
4. OZE zakup i montaż urządzeń wykorzystujących energię odnawialną;

Oprocentowanie pożyczek: 2,5% w stosunku rocznym, bez prowizji;
Termin składania wniosków: nabór ciągły wniosków do 2020 r.

Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w Regulaminie Programu, 
który można pobrać z witryny internetowej www.wfosigw.opole.pl

KONTAKT:

EKO-PIEC, EKO-TERM, EKO-DOM, OZE – pompy ciepła i kotły na biomasę:
tel. 77/45 67 873 wew. 108, 148, 147, 123, 117, 116.

OZE – małe elektrownie wiatrowe i fotowoltaika: tel. 77 45 45 891 wew. 150, 103.

Opolska Karta Rodziny i Seniora – jak załatwić, wykaz zniżek
Opolska Karta Rodziny i Seniora jest jednym z narzędzi w ramach Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w wo-

jewództwie opolskim do 2020 r. Celem jest wsparcie rodzin z co najmniej 2 dzieci, rodzin zastępczych, rodzinnych domów 
dziecka, rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz osób starszych (seniorów) – mieszkańców województwa opolskiego.

Więcej na stronie www.dlarodziny.opolskie.pl w zakładce: Opolska Karta Rodziny i Seniora
ZNIŻKI oferowane w ramach Karty oraz formularz wniosku  o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora  do pobrania 

na stronie Urzędu Gminy pod linkiem: http://bip.tarnowopolski.pl/1574/824/opolska-karta-rodziny-i-seniora.html 

Wypełniony wniosek należy składać w Biurze Podawczym lub w Sekretariacie Urzędu Gminy Tarnów Opolski,
tel.77 464 08 51, w godz. 7:00-16:00 (poniedziałek), 7:00-15:00 (wtorek-czwartek), 7:00-14:00 (piątek), 

e-mail: ug@tarnowopolski.pl
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Startujemy z realizacją dużych inwestycji

Zgodnie z  wcześniejszymi deklaracjami Wójta Krzysztofa 
Mutza – 2017 rok będzie początkiem realizacji dużych inwe-

stycji w Gminie Tarnów Opolski. W pierwszej kolejności zmoder-
nizowany zostanie gmach tarnowskiej szkoły, następne w kolejce 
są ciągi pieszo-rowerowe.
Red.: Panie Wójcie, w ostatnim wywiadzie deklarował Pan realizację 
dużych projektów inwestycyjnych na terenie gminy. Na jakim etapie 
jest działanie w tym zakresie?
Krzysztof Mutz: Tak jak zadeklarowałem, rok 2017 rozpocznie 
kilka dużych inwestycji na terenie naszej gminy. Pierwsza i długo 
wyczekiwana to modernizacja budynku szkoły w Tarnowie Opol-
skim. Projekt przeszedł już pozytywnie weryfikację formalną, 
czekamy na wyniki oceny merytorycznej. Jeżeli wszystkie proce-
dury przebiegną pomyślnie, w okresie wakacyjnym ruszy remont. 
Planujemy nie tylko gruntowną termomodernizację budynku ale 
również odnowienie wnętrz i  stworzenie bawialni z  prawdziwe-
go zdarzenia dla młodszych dzieci – takiej z placem zabaw, base-
nem do „kąpieli” w piłeczkach i innymi atrakcjami. Chcemy aby 
ten budynek był dla dzieci nie tylko bezpieczny i komfortowy ale 
również aby stał się atrakcyjnym miejscem zabaw i  relaksu. In-
nym projektem, który przechodzi aktualnie procedurę oceny 
w  ramach konkursu ogłoszonego przez Aglomerację Opolską ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego, jest projekt budowy ścieżki rowerowej z miejscowości 
Miedziana aż do stacji PKP w  Tarnowie Opolskim. Jest to duże 
przedsięwzięcie, które umożliwi swobodną i bezpieczną komuni-
kację z miejscowości, w których ograniczone są kursy komunikacji 
publicznej. Mieszkańcy naszej gminy będą mogli korzystać z tego 
ciągu pieszo – rowerowego zarówno do przemieszczania się mię-
dzy sołectwami jak również w  celach rekreacyjnych i  turystycz-
nych. Udogodnieniem będzie monitorowana stacja przesiadkowa 
w okolicach tarnowskiego dworca PKP, gdzie będzie można bez-
piecznie pozostawić rower i przesiąść się na pociąg.
Red.: Czy te duże przedsięwzięcia ograniczą w jakiś sposób drobniej-
sze inwestycje gminne?
K. M.: To prawda, że duże inwestycje są dużym wyzwaniem finan-
sowym dla samorządu, jednak tak zaplanowaliśmy ich realizację, 
aby były realne do udźwignięcia. Płatności nie będą skumulowane 
w jednym roku, co umożliwi realizację innych, mniejszych inwe-
stycji, jak choćby remonty dróg gminnych czy montaż oświetle-
nia. Dodatkowo jako gmina jesteśmy zaangażowani w realizację 
dużego projektu w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, 
w którym – wspólnie z kilkoma innymi samorządami – chcemy 
wyłonić jednego wykonawcę na termomodernizację i remont bu-
dynków użyteczności publicznej. W  ramach tego projektu pla-
nujemy inwestycję między innymi w budynku wielofunkcyjnym 
w Przyworach. Złożyliśmy już do lidera projektu audyty energe-
tyczne budynków, które planujemy włączyć do projektu i  czeka-
my na ich weryfikację. Prace nad projektem są w toku i w momen-
cie wyłonienia wykonawcy i podpisania z nim umowy, w jednym 
okresie zmodernizowanych zostanie kilka obiektów użyteczności 
publicznej z terenu naszej gminy. Nie byłoby to możliwe w innym 
systemie, gdyż gmina nie udźwignęłaby takiego obciążenia finan-
sowego. Zaletą partnerstwa publiczno – prywatnego jest płatność 
po wykonaniu prac, rozłożona na minimum 10 lat, przy czym po-
wstałe oszczędności niemal w  całości bilansują bieżące faktury, 
które wystawia wykonawca. Obciążenie nie wlicza się do zadłuże-
nia gminy, co jest dodatkowym atutem.
Red.: Czy może Pan wskazać listę obiektów wytypowanych do 
modernizacji?
K. M.: Póki co czekamy na weryfikację obiektów pod kątem opła-
calności zadania – gdy będziemy znali wyniki ekspertyzy, przed-
stawię taką listę. Nie ukrywam jednak, iż są to w większości obiek-
ty związane z  działalnością edukacyjną. Przygotowując się do 
wdrożenia reformy, zrobiliśmy inwentaryzację budynków pod ką-
tem ich funkcjonalności. Większość z nich to obiekty z lat 80-tych, 

które wymagają już 
sporych nakładów.
Red.: Reforma 
oświaty, o której Pan 
wspomniał, stała się 
faktem. Jaka będzie 
siatka szkół w  Gmi-
nie Tarnów Opolski?
K. M.: Po licznych 
spotkaniach i  kon-
sultacjach, w  któ-
rych udział brali 
radni, przedstawi-
ciele Rad Rodziców, 
Rad Pedagogicz-
nych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele związków zawodowych 
oraz po konsultacjach z Kuratorium Oświaty, zapadły decyzje. Nie 
były one łatwe a  sama reforma, której nie my byliśmy autorami, 
do dziś budzi wiele emocji – zwłaszcza wśród pedagogów. W Tar-
nowie Opolskim szkoła wróci do sytuacji sprzed lat – budynek na 
powrót stanie się budynkiem ośmioklasowej szkoły podstawowej, 
zaś gimnazjum będzie stopniowo wygaszane – aż do ukończe-
nia edukacji przez ostatni rocznik. Szkoła podstawowa w  Nakle 
również przekształci się w placówkę ośmioklasową, podobnie jak 
szkoła stowarzyszeniowa w Raszowej. Gimnazjum w Przyworach 
natomiast stanie się filią Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich 
i edukację będą w nim kontynuowały starsze roczniki – od piątej 
klasy włącznie. Przedszkolaki i młodsze dzieci uczęszczać będą do 
placówki głównej w Kątach Opolskich. Póki co pozostają również 
filie szkół w Kosorowicach i Przyworach. Uchwały w tej sprawie 
podjęła Rada Gminy i uzyskały one pozytywną opinię Opolskiego 
Kuratora Oświaty jako zgodne z założeniami reformy. Będziemy 
zabiegać o rozwiązanie kwestii filii w Kosorowicach i Przyworach 
edukujących młodsze dzieci aby ostatecznie przenieść je odpo-
wiednio – do Tarnowa Opolskiego i do Kątów Opolskich.
Red.: Początek roku, oprócz tematów trudnych, przyniósł również 
wiele uroczystości radosnych, w których brał Pan udział. Wiele z nich 
zasługuje na szczególną uwagę…
K. M.: Początek roku jest zawsze radosny, bo to przecież karnawał. 
W tym roku był szczególny, bo podczas balu karnawałowego z au-
kcją charytatywną w Kosorowicach padła rekordowa kwota z licy-
tacji. Jestem dumny z  naszych przedsiębiorców, radnych, miesz-
kańców gminy, że nie skąpią grosza na szczytne cele. Sam również 
z chęcią dokładam coś od siebie. Poza tym należałoby wspomnieć 
inne radosne okazje, takie jak Dzień Kobiet czy uroczyste obchody 
Złotych Godów. Z wielką radością mogłem towarzyszyć paniom 
niemal we wszystkich sołectwach, wręczając symboliczny kwiat 
i składając życzenia. Osobiście jestem zaszczycony mogąc wręczać 
medale małżeństwom z naszej gminy, które świętują Złote Gody. 
Ci ludzie przeżyli u swego boku pół wieku, prezentując najlepsze 
wartości rodzinne i dając przykład młodszemu pokoleniu. Zawsze 
patrzę na takie osoby z szacunkiem i  jestem szczęśliwy, że mogę 
osobiście pogratulować im tego wyjątkowego jubileuszu.
Red.: Ostatnio tematem przewodnim mediów krajowych i lokalnych 
jest kwestia dwukadencyjności w samorządach. Jak Pan odniesie się 
do tego tematu?
K. M.: Jak już kiedyś mówiłem, nie lubię wróżenia z fusów – inte-
resują mnie konkrety. Póki co nie ma jasnych przepisów, nie będę 
więc „gdybał”. Osobiście uważam, że rozwój gminy to etap długo-
falowy. Wystarczy spojrzeć na wójtów i burmistrzów, którzy budo-
wali potencjał gospodarczy swoich gmin niemal od zera, tworząc 
specjalne strefy inwestycyjne, ściągając inwestorów, wprowadza-
jąc nowe rozwiązania. Czasem na efekt potrzeba było kilkunastu 
lat, jak na przykład w Ujeździe czy Kluczborku. Sukces gospodar-
czy tych gmin pokazuje jak ważna jest kontynuacja i długofalowe 
planowanie z myślą o konkretnym sukcesie.
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Karuzela zdarzeń
… jak zawsze wiruje

Już dwadzieścia lat gramy
i śpiewamy Bożemu Dzieciątku
Pod okiem dobrotliwie spoglądającego znad główne-

go ołtarza Patrona, św. Jana Nepomucena, u  stóp stajenki, 
po raz dwudziesty zorganizowano 8 stycznia br. w Kosoro-
wicach Gminny Koncert Kolęd. Zacny gospodarz świątyni 
i parafii, Ksiądz Proboszcz Piotr Janoszka serdecznie powitał 
zgromadzonych przedstawicieli władz gminy, parafian oraz 
kwartet smyczkowy Altra Volta wraz z solistką, który swo-
im koncertem uświetnił jubileuszowe spotkanie „na chwałę 
Pana, ludziom na radość”. Muzycy wraz z towarzyszącą im 
pieśniarką zabrali słuchaczy w podróż po krajach i epokach, 
wykonując – przeplatane poetyckim słowem – utwory in-
strumentalne oraz kolędy, pastorałki i pieśni bożonarodze-
niowe. Tak jak często w  minionych dwudziestu latach się 
zdarzało, mróz był tego dnia siarczysty ale serca słuchaczy 
tajały od tego samego wzruszenia i radości, jaka towarzyszy 
corocznemu przeżywaniu tych najbardziej ciepłych spośród 
wszystkich świąt. Zgodnie z  tradycję na koniec koncertu 
Wójt Gminy przekazał na ręce zgromadzonych życzenia dla 
całej społeczności gminnej. Jako podziękowanie za 20-letnią 
gościnę Ksiądz Proboszcz otrzymał ogromny bukiet i  ser-
deczne słowa podziękowania.

Po zakończeniu koncertu organizatorzy zaprosili na krot-
ką uroczystość artystów – nie tylko tych, którzy uświetnili 
jubileuszowy koncert, lecz także tych, którzy w minionych 
latach byli współtwórcami tego wydarzenia oraz wszystkich, 
którzy najbardziej i  najczęściej angażowali się w  to przed-
sięwzięcie. Mamy nadzieję, że kolejne lata pozwolą nam 
przeżywać zawsze z  tymi samymi pozytywnymi emocjami 
następne koncerty, a niejeden miejscowy talent przyczyni się 
do ich uświetnienia.

Serduszko razy dwadzieścia pięć!
Co roku zostaje ustanowiony kolejny rekord zebranych 

środków na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nasza 
gmina także ma swój wkład w  tym godnym najwyższego 
szacunku dziele. Na ulice wyszli wolontariusze z puszkami. 
Niezawodnymi w tej roli jak zawsze byli przedstawiciele Sa-
morządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w Tarno-
wie Opolskim pod opieką Marzanny Kuźmy.

Wzorem lat ubiegłych w Gminnym Ośrodku Kultury na 
scenie wystąpiło wielu rodzimych artystów – od przedszko-
laków, po dorosłych. O  godz. 16.00 rozpoczął się koncert, 
prowadzony przez pana Wojtka Glenska. Uświetnili go swo-
imi występami:

 � dzieci z Publicznego Przedszkola w Tarnowie Opolskim,
 � formacja taneczna Element,
 � zespół Śwpiewograje,
 � Katarzyna Pancerz, Amelia Petruk, Julia Lotz, Tomasz 
Reinert, Daniel Stupak, Wiktoria Ful, Paulina Giza, An-
gelika Piotrowicz, Paskal Schreiber, Aleksandra Grzywa, 
Wiktoria Wac,

 � Akademia Sztuki Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice,
 � zespół „Wędrowne Gitary”.

Wieczór – zwyczajowo – zakończyło „Światełko do Nie-
ba” mające postać feerii kolorowych sztucznych ogni. Do pu-
szek wolontariuszy w całej gminie trafiło 6.786,89 złotych, 
6,68 euro i 10 franków szwajcarskich.

Babskie fanaberie
Nawet w  czasach, gdy kobiety nie miały prawa uczest-

nictwa w życiu publicznym i nie dawano im prawa do jakie-
gokolwiek wykraczania przeciw surowym zasadom „oby-
czajności”, raz do roku, w karnawale mogły sobie na wiele 
pozwolić – byle we własnym gronie. Babskie combry – bo 
o  tych zabawach tu mowa – były swoistym wentylem bez-
pieczeństwa, okazją do wyzwolenia ze sztywnych norm i co-
dziennych obowiązków. Ta jedyna w swoim rodzaju zabawa 
cieszy się niesłabnącym powodzeniem – zarówno, jako nie-
wielka sołecka uroczystość, jak i stuosobowa feta organizo-
wana przez GOK wraz z Radą Sołecką Kosorowic i Tarnowa 
Opolskiego.
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Szczegółów nie możemy zdradzić, ale zabawa – jak zresz-
tą zawsze – była wyśmienita, panie ucharakteryzowane 
z  wielką kreatywnością (Ba! Wiadomo – kobieca inwencja 
nie zna granic ni kordonów!). O  naszych combrach krążą 
legendy, nic więc dziwnego, że badacze rodzimego folkloru 
odwiedzili w tym roku Kosorowice. I tak płeć piękna nie tyl-
ko wspaniale się bawiła, lecz także przysłużyła nauce!

Dobrze się bawić,
a przy tym wspierać

Nasz gminny Bal Karnawałowy z Aukcją Charytatywną 
w tym roku obchodził swój mały jubileusz. Już po raz piąty 
odbyła się zabawa, podczas której licytowane są dzieła miej-
scowych artystów, wyroby rzemieślnicze, usługi i inne dary. 

Dochód ze sprzedaży zaproszeń oraz prowadzonej aukcji 
przeznaczony jest na zebranie środków do dyspozycji Kapi-
tuły „Kwiatu Tarniny”. Każdy, kto ma chęć wesprzeć zdol-
ną młodzież, a  przy tym doskonale się bawić przy muzyce 
miejscowych zespołów, zostać nakarmiony smakołykami 
przygotowanymi przez organizatorów, spotkać ze znajomy-
mi – może wykupić zaproszenie. A potem: tańczyć, zachwy-
cać występami laureatów przeszłych konkursów, smakować 
doskonałe (bo świeże i domowe) potrawy i… licytować, licy-
tować, licytować… Uczestnicy balu z podziwem i przyjem-
nością obejrzeli pokaz karate w wykonaniu Patryka Soworki 
i Alana Krawców oraz mini recital Kamili Wojtali – laure-
atów poprzednich konkursów

Tegoroczny bal, w  którym wzięło udział ponad 50 par 
spełnił swe zadanie w 100%. Ba, nawet więcej! Jak przystało 
na jubileuszowe wydarzenie, był pod każdym względem wy-
jątkowy! W wyniku aukcji, ze środków pozostałych po od-
liczeniu kosztów organizacyjnych oraz dodatkowych wpłat 
szczególnie hojnych balowiczów zebrano rekordową sumę 
25.428,00 złotych.

Podziękowania za to należą się wszystkim uczestnikom 
balu, niezawodnemu wodzirejowi Mariuszowi Studzien-
nemu, zaangażowanym bez reszty w organizację radnym – 
Zygmuntowi Pietruszce i Szymonowi Dydze, pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultury z Panią Ewą Loster na czele 
oraz darczyńcom, którzy przekazali dary na aukcję:
� Hurtownia „Prestige” Opole
� Klaudia Małek
� „Zygpol-Automobile” Zygmunt Dziemba
� Anna Pączko
� Agnieszka Chojnowska
� Aldona Rysz
� Edyta Sobczyk
� Zakład Tapicerski Roman Orlik
� Roman Mika
� Anna Suszczyk
� Elżbieta Fikus
� Krzysztof Mutz
� Kwiaciarnia „Storczyk”
� Kornelia Matuszek
� Aleksandra Fajlert
� Andrzej Klama
� Dawid Dyga
� Ewa Loster
� Zygmunt Pietruszka
� Szymon Dyga
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Muzyczna podróż do krainy
Offenbacha, Straussa, Lehara

Od kilku lat Gminny Ośrodek Kultury zaprasza miesz-
kańców na „Muzyczne Walentynki”. Koncerty te, na które 
składają się przede wszystkim utwory o romantycznej tema-
tyce, cieszą się niesłabnącym powodzeniem. W  tegoroczną 
podróż do krainy perypetii miłosnych operetkowych boha-
terów zabrali nas wybitni śpiewacy: Monika Rajewska i To-
masz Białek, którym towarzyszyła wybitna pianistka Gra-
żyna Griner. Z werwą showmana pan Tomasz poprowadził 
słuchaczy w ten magiczny świat, a szczególnego charakteru 
nadały koncertowi popisy tanecznej pary – Dominiki Trzem-
żalskiej i Piotra Brąceli. Do wspólnego śpiewania i tańca zo-
stała włączona publiczność. Dusze słuchaczy śpiewały, ręce 
same składały się do oklasków. Po koncercie słuchacze przy 
kawie, słodkościach i lampce wina jeszcze długo celebrowali 
to sympatyczne święto.

Impreza otrzymała tak wspaniałą oprawę dzięki wspar-
ciu finansowemu Wójta Gminy Krzysztofa Mutza i nieoce-
nionemu przy organizacji wszelkich przedsięwzięć kultural-
nych radnemu Zygmuntowi Pietruszce oraz pomocy Zygmu-
ta Dziemby i Piekarni „EDMA”.

Ferie zimowe kulturalne 
i sportowe

Kulturalno–sportowe ferie organizowane przez GOK 
cieszą się dużym powodzeniem rodziców i dzieci. Niestety, 

możliwości organizacyjne są ograniczone i GOK może oto-
czyć opieką typu półkolonijnego jedynie około 40 dzieci. 
Przez 2 lutowe tygodnie od poniedziałku do piątku zajęcia 
odbywały się od 9.00 do 15.00. Nie sposób wymienić wszyst-
kich rodzajów aktywności, którym oddawały się dzieci! Były 
zajęcia ruchowe – w tym dwie wizyty w Hali Sportowej, róż-
norodne formy twórczości plastycznej i technicznej.

Szczególnie atrakcyjne były wyjazdy. Do teatru wybrano 
się na spektakl „Brzydkie kaczątko” (adaptacja baśni Ander-
sena), a po przeżyciach duchowych porcję energii i wspania-
łej zabawy przyniosła wyprawa do Manufaktury Słodkości 
„Bonominka”, gdzie dzieci własnoręcznie mogły wykonać 
lizaki. W  Multikinie „Helios” obejrzano seans „Lego Bat-
mana”. Niezapomnianych przeżyć dostarczyła wycieczka do 
Mosznej, gdzie w  Szkole Magii i  Czarodziejstwa, we wspa-
niałych wnętrzach miały miejsce przeróżne cuda i  dziwy. 
Nie mniej cudowna okazała się wyprawa w  „Zaczarowany 
Świat” – tym razem naukowy. Centrum Nauki i  Ekspery-
mentu w Opolu, to wspaniałe miejsce, gdzie okazuje się, iż 
nie potrzeba magicznych zaklęć – wystarczy wiedza.

Uczestnicy ferii wraz z GOK pięknie dziękują wszystkim, 
którzy dbali o dobrą zabawę podopiecznych – pracownikom 
hali, a szczególnie panom: Kamilowi i Tomkowi za wspania-
le zorganizowane zajęcia sportowe, twórczyniom ludowym 
– współpracującym z  Muzeum Wsi Opolskiej- pod okiem 
których dzieci mogły spróbować swoich sił w zdobieniu jaj 
wielkanocnych techniką skrobania i trawienia.
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W filiach także odbywały się zajęcia dla dzieci. Poza dy-
żurami w  GOK panie opiekujące się świetlicami nie zapo-
minały o swoich podopiecznych z rodzinnych miejscowości. 
O  tym co i  gdzie się działo można przeczytać Facebooku. 
Jedno trzeba powiedzieć: NUDA? TO NIE Z NAMI!

Jest taki dzień
W Tarnowie Opolskim Gminny Ośrodek Kultury wraz 

z Radą Sołecką co roku zaprasza chętne panie na spotkanie 
przy kolacji i muzyce. Panowie serwują dania i napoje, zaba-
wiają żartami, organizują konkursy i przeróżne (prześmiesz-
ne) zawody. A panie cieszą się tą atencją i dobrze się bawią. 
Tak było i tym razem. W sobotę, 4 marca w budynku OSP. 
Na ręce zebranych życzenia z okazji nadchodzącego święta 
złożył Wójt Krzysztof Mutz oraz przedstawiciele Rady Sołec-
kiej i radni Zygmunta Pietruszka i Andrzej Klama. Oczywi-
ście nie zabrakło też wiosennych tulipanów od Pana Wójta 
i Zygmunta Pietruszki. Żyjcie nam drogie panie w zdrowiu 
i radości!

Gorące podziękowania za wsparcie i pomoc przy organi-
zacji imprezy kierujemy do:

 � Zygpol – Automobile Zygmunt Dziemba
 � Piekarni EDMA Małgorzata i Paweł Flisiak,
 � Zakład Fryzjerski Hildegarda i Marian Waleczko.

Odyseusze z Tarnowa Opolskiego
Marzenie, myślenie, tworzenie- z  czym kojarzą się te 

słowa? Dla nas, uczniów i absolwentów Publicznego Gimna-
zjum w Tarnowie Opolskim, oznaczają ODYSEJĘ UMYSŁU, 
czyli niepowtarzalny, oryginalny, międzynarodowy konkurs 
współpracujący z NASA. Każdy, niezależnie od wieku, wy-
znania, możliwości intelektualnych czy pochodzenia ma 

możliwość zmierzenia się z własną wyobraźnią. Pokonania 
różnego rodzaju przeciwieństw stających na drodze. Dzię-
ki Odysei uczymy się, że każdy problem to wyzwanie, a nie 
przeszkoda nie do pokonania. To właśnie problemy są sed-
nem tego konkursu. Odyseja, to ogromna praca, zabawa, ad-
renalina, mnóstwo emocji.

Po wielu tygodniach ciężkiej pracy grupa Odyseuszy 
z Tarnowa Opolskiego pojechała 26.02.2017 r. na Eliminacje 
Regionalne Odysei Umysłu do Łodzi, gdzie okazało się, że 
zostali zakwalifikowani do wzięcia udziału w Finale Ogól-
nopolskim Odysei Umysłu. W  skład drużyny Odysejowej 
wchodzą: Julia Mateja, Julia Lotz, Julia Stanik, Michał Giesa, 
Szymon Zmuda oraz Daniel Krancioch. Trenerami są: Ma-
rzanna Kuźma (nauczycielka PG Tarnów Opolski), Dawid 
Ciolek oraz Martin Stanik (absolwenci PG Tarnów Opolski).

Nasza drużyna istnieje dzięki wsparciu Gminnego 
Ośrodka Kultury.

W tym roku pracowaliśmy nad problemem mechanicz-
nym: „Tajne jest fajne”. Naszym zadaniem było zaprojek-
towanie, skonstruowanie i  uruchomienie trzech pojazdów, 
które wyruszały z  parkingu wielopoziomowego (naszego 
pomysłu i wykonania), by dotrzeć na miejsce pewnego pota-
jemnego zebrania. Każdy z wehikułów pokonuje inną trasę, 
a po drodze robi „coś”, żeby nikt go nie śledził. Wojaże po-
jazdów – odbywające się przy akompaniamencie specjalnej 
ścieżki dźwiękowej– stanowią część fabularnego spektaklu, 
jaki członkowie drużyny zaprezentowali jurorom oraz pu-
bliczności. W  przedstawieniu pokazana została symulacja 
sceny rozgrywającej się wewnątrz jednego z podróżujących 
pojazdów, która wyjaśniała przyczynę sekretnego spotkania.

Finał Ogólnopolski Odysei Umysłu odbędzie się w pierw-
szych dniach kwietnia w  Gdyni. Mistrzowie krajowi pod 
koniec maja będą mogli reprezentować Polskę na Finałach 
Światowych w Stanach Zjednoczonych. Wicemistrzowie – na 
Festiwalu Europejskim na Białorusi.

Bardzo nam zależy, by skorzystać z szansy, jaką daje nam 
los. Byłoby dla nas prawdziwym zaszczytem zmierzyć się 
z najlepszymi z najlepszych w naszym kraju.

Koszty wyjazdu przekraczają nasze możliwości, dlatego 
prosimy wszystkich Dobrych Ludzi o  wsparcie finansowe. 
Dziękujemy!!!
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Niezłe ziółka
Miło nam poinformować, że nasz projekt „Niezłe ziółka” 

otrzymał dofinansowanie w  ramach programu Funduszu 
Naturalnej Energii przyznanego na podstawie konkursu 
grantowego organizowanego przez Operatora Gazociągów 
Przemysłowych GAZ – SYSTEM w partnerstwie z Funda-
cją Nasza Ziemia.

Projekt będzie dotyczył edukacji przyrodniczej, a jego te-
matem staną się przede wszystkim zioła i rośliny lecznicze. 
Działania edukacyjno–warsztatowe prowadzone będą od 
połowy kwietnia do końca czerwca w blokach tematycznych:

„Ziele jakich wiele”
W grupie najmłodszej dzieci dowiedzą się jak wyglądają 

i nazywają się powszechnie spotykane w naszej okolicy zioła 
i  rośliny lecznicze. Chcemy pokazać, że roślinka, która ro-
śnie w ogródku, na podwórku, łące uważana za chwast, kryje 
w sobie bogactwo natury.

„Cuda wianki”
W drugiej grupie – dzieci szkolnych – zaplanowano zaję-

cia warsztatowe, w których wyniku uczestnicy dowiedzą się 
jakie walory lecznicze i kulinarne posiadają zioła.

„Sukienka dla Matki Natury”
Dla młodzieży i dorosłych zorganizowane zostaną spo-

tkania z:
Dietetyczką – podczas których dowiedzą się, jakie stosować 
zioła by mieć zdrowie i energię. W części praktycznej przy-
gotowywane będą koktajle, sałatki, sosy i napoje.
Kosmetyczką – przypomnimy sobie babcine sposoby na wy-
korzystanie dobroczynnego działania ziół i innych natural-
nych produktów. W  części warsztatowej będą sporządzane 
środki upiększające z ziół i warzyw.
Plastyczką – twórcze warsztaty z batiku będą polegały na za-
projektowaniu i wykonaniu wzoru z motywami roślinnymi.

Przewidzieliśmy ciekawe zajęcia, z  których duża część 
odbywać się będzie w  plenerze. Uczestnicy poznają najpo-
pularniejsze zioła z naszych pól, łąk i ogrodów, dowiedzą się 
jakie mają właściwości, poznają ich smaki, zapachy, właści-
wości użytkowe – kulinarne, lecznicze i kosmetyczne. Przy 
tym przypomniane zostaną ludowe wierzenia w  magiczną 
moc ziół. Wiele świeżo zdobytych wiadomości będzie można 
od razu zastosować w praktyce. Ponadto każda grupa będzie 
mogła wykazać się kreatywnością artystyczną: najmłodsi 
stworzą „Portrety ziół”, nieco starsi wykonają wianki i  ich 
fotografie, najstarsi zaprojektują wzór, którym ozdobią płót-
no metodą batiku.

Już wkrótce zaczyna się nabór uczestników.
Szukajcie nas na Facebooku, stronach internetowych 

oraz na ulotkach.
Zapraszamy!

Patronat medialny
Radio DOXA

Tygodnik Ziemi Opolskiej

Przedszkolaki z Przywór
rozwijają czytelnictwo

Celem międzynarodowego projektu, w którym biorą 
udział przedszkolaki z Przywór „Mały miś w świecie wielkiej 
literatury” jest rozwijanie czytelnictwa zgodnie z  kierun-
kiem realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 
2016/2017 i współpracy między przedszkolami. Projekt jest 
objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Głównym bohaterem projektu jest pluszowy miś. Każdy 
z  misiów przemierza trasę pomiędzy dziesięcioma przed-
szkolami. Wraz z  przedszkolakami, u  których gości, bawi 
się oraz zwiedza przedszkole i najbliższą okolicę, ale przede 
wszystkim słucha bajek czytanych przez nauczycieli, dzieci 
i zaproszonych gości. Odwiedził nas już miś m.in. z Zabrza, 
Elbląga, Piły i Wielunia. W dzienniczku dzieci zapisują ty-
tuł czytanej mu bajki, wklejają zdjęcie swojej grupy oraz sa-
modzielnie lub z pomocą nauczyciela wpisują swoje imiona 
i  pamiątkową dedykację. Odbijają również swoje paluszki 
zamoczone w farbie. Nasz miś, któremu dzieci nadały imię 
Gracjan, wyruszył w swoją wędrówkę 25 listopada – w Świa-
towym Dniu Pluszowego Misia. W holu naszego przedszkola 
znajduje się mapa wędrówek misia, dzięki czemu dzieci za-
poznają się z  różnymi regionami Polski. Czytanie jest dla 
dzieci źródłem przyjemności i formą rozrywki. Czytanie na 
głos sprawia, iż dziecko osłuchuje się z tekstem i zapamiętuje 
nowe zwroty i wyrażenia.

Projekt zachęca do czytania a  także przyczynia się do 
kształtowania postawy otwartości na świat i poznawanie no-
wych ludzi.

Mały Opolanin w Nakle
Od września do grudnia 2016 r. wszyscy uczniowie Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej w Nakle brali udział w projek-
cie edukacji regionalnej „Opole, moje miasto. Mały Opola-
nin”, zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury 
w  Opolu, dla uczniów szkół podstawowych województwa 
opolskiego.
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Uczestnicy projektu brali udział w  dwóch wycieczkach 
do Opola, w trakcie których mieli możliwość poznania ge-
nealogii miasta, jego zabytków, historii, symboliki oraz 
specyfiki. Dzieci odkryły wielokulturowość miasta i  jego 
osobliwości. Zwiedzając Muzeum Wsi Opolskiej, Kamieni-
cę Czynszową czy też Muzeum Śląska Opolskiego pozna-
ły ciekawostki z  życia dawnych Opolan, legendy związane 
z  miastem, a  także miały okazję porównać warunki życia 
i  zajęć dawnych i  obecnych mieszkańców stolicy naszego 
województwa. Uczestnicząc w warsztatach tanecznych, pla-
stycznych i kulinarnych uczniowie poznali ciekawych ludzi 
oraz potrawy regionalne.

Projekt wdrażał do wspólnych działań nie tylko dzieci 
i ich nauczycieli lecz także pośrednio rodziców uczniów. Po 
każdej wyprawie należało wykonać kartkę do Kroniki Ma-
łego Opolanina oraz przygotować i nagrać prezentację sce-
niczną na bazie poznanej legendy, związanej z Opolem lub 
jego regionem. Uczniowie kl. III przygotowali etiudę teatral-
ną pt. „Jak powstały mury Opola”. Dla chętnych rodzin prze-
widziano do wykonania zadania rodzinne – „Choinka świą-
teczna” lub „Rodzina w grodzie”. Każda grupa miała również 
za zadanie przygotować totem grupy, podpisany dwuczłono-
wą nazwą związaną z Opolem lub regionem.

5 grudnia 2016 r. odbył sią konkurs wiedzy o  Opolu, 
w którym brali udział przedstawiciele poszczególnych klas. 
Nasi uczniowie z klasy VI – Jakub Józefczyk, Jakub Mickie-
wicz i Kacper Hellbach uzyskali III miejsce w tym konkursie.

Natomiast w  rodzinnym konkursie na „Choinkę świą-
teczną” wyróżnienie uzyskali Zofia i  Maksymilian Tomala 
z kl. II oraz Kamil Rangosz z kl. III.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Dzięku-
jemy także Radzie Rodziców, która zasponsorowała przewóz 
dzieci na wycieczki do Opola.

Dzięki tej wycieczce uczniowie bardziej poznali historię 
własnego regionu i uświadomili sobie, jak wiele się zmieniło.

Małgorzata Mazur

Sto lat dla naszych
Babć i Dziadków!

Obchody Dnia Babci i Dziadka to piękna tradycja, która 
także w szkole podstawowej w Kątach Opolskich pielęgno-
wana jest od wielu lat.

Również w tym roku uczniowie miejscowej szkoły zapro-
sili swoich dziadków na program artystyczny, który przygo-
towali pod okiem nauczycieli.

Podczas uroczystości goście honorowi mogli posłuchać 
pięknych wierszy, zaśpiewać z artystami piosenki, nie tylko 
w  języku polskim, i  usłyszeć jak bardzo wnuczęta kochają 
swoje babcie i swoich dziadków. Zebrani mogli obejrzeć też 
przedstawienie o rzepce, która obsypywała wszystkich złoty-
mi talarami. Oby każdy miał taką rzepkę w swoim ogrodzie!

Na koniec wszyscy artyści – mali i  duzi – zaśpiewali 
gromkie Sto lat!

Po doznaniach artystycznych goście zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek, który we współpracy z rodzicami przy-
gotowała szkoła.

Sto lat i  więcej dla naszych Babć i  Dziadków – życzą 
uczniowie oraz nauczyciele z PSP w Kątach Opolskich!

Sylwia Michala

Sekrety Nauki – pokazy dla 
uczniów na Uniwersytecie 

Opolskim
8 lutego 2017 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Kątach Opolskich wzięli udział w projekcie „Sekrety Na-
uki”. Na jeden dzień uczniowie klasy V „Młodzi Odkrywcy 
Sekretów Nauki” stali się studentami Opolskiego Uniwersy-
tetu. Po ślubowaniu i uroczystym odśpiewaniu „Gaudeamus 
Igitur”, hymnu studenckiego, uczniowie wysłuchali bardzo 
ciekawych wykładów z  chemii i  fizyki. Dowiedzieli się jak 
działają na siebie cząsteczki oraz co się dzieje w  kuchence 
mikrofalowej. Widzieli też „zabawy” z ciekłym azotem. Po 
przerwie uczniowie mieli przyjemność zapoznać się z dzia-
łaniem roweru, ale z fizycznego punktu widzenia.

Uczniowie klasy V wzięli też udział w praktycznych za-
jęciach laboratoryjnych, na których poznali zasady działania 
drukarek 3 D. Prowadzący zademonstrował drukarkę naj-
nowszej generacji i wydrukował wieżę Eiffla. Na koniec zajęć 
każdy uczeń otrzymał na pamiątkę figurkę sowy, oczywiście 
wydrukowaną na drukarce 3 D!!!

Celem zajęć było aktywne podejście do nauki poprzez 
udział w ciekawych zajęciach, na których zastosowano eks-
peryment jako metodę pracy dydaktycznej. Takie pokazanie 
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otaczającego świata na pewno stanowi podstawę zaintereso-
wania tematem. W pracowniach i laboratoriach Uniwersyte-
tu Opolskiego, wyposażonych w nowoczesny sprzęt i przy-
rządy do doświadczeń uczniowie mogli w  sposób aktywny 
badać otaczający ich świat korzystając w pełni ze swoich ta-
lentów, wiedzy i możliwości.

Ta akademicka przygoda pokazała naszym dzieciom, że 
nauka może dostarczyć wiele radości!!!

Opiekunami wycieczki na Uniwersytet były nauczycielki 
p. Joanna Korzec i p. Sabina Firlus.

Joanna Korzec

„Randka w ciemno.…
z książką, czyli nie oceniaj książki 

po okładce”
Randka w ciemno z książką – pod takim hasłem 9 lutego 

2017 r., na kilka dni przed Dniem Świętego Walentego szkol-
na biblioteka w PSP w Kątach Opolskich zorganizowała ak-
cję czytelniczą. Na czym ona polegała?

Uczniowie, którzy wzięli udział w  zabawie, musieli po-
stawić na zagadkę, tajemnicę, niespodziankę – wszak to 
„Randka w ciemno”, na której wszystko może się zdarzyć… 
Kandydatki na randkę, czyli KSIĄŻKI, zawinięte były w pa-
pier, ozdobione serduszkiem. Czytelnicy dokonywali wybo-
ru, kierując się jedynie wskazówką, cytatem zaczerpniętym 

z  książek. Nie mogli ocenić książki po okładce ani treści, 
a mimo to chętnych do wypożyczenia było wielu.

Każdy miał szansę wybrać swoją tajemniczą paczkę i za-
brać ją do domu, by sprawdzić, która książka oczaruje go od 
pierwszego akapitu a potem razem z bohaterami wylosowa-
nej powieści spędzić niezapomniane chwile.

Akcja wzbudziła wiele pozytywnych reakcji i uśmiechów 
i cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Być 
może w ten sposób udało się zachęcić dzieci do czytania nie 
tylko w czasie ferii.

Czy randka była udana? Kto pokochał czytanie? To okaże 
się już wkrótce.

Marzena Naumowicz – PSP Kąty Opolskie

Dzielić się znaczy mnożyć radość!
Już od kilku lat w  Święto Trzech Króli dzieci z  Kątów 

Opolskich kolędują na rzecz potrzebujących. Także w  tym 
roku kolędnicy miejscowej parafii postanowili zaangażo-
wać się Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci i  weprzeć dzieci 
w Tajlandii.

Niestraszny był im mróz, chłód oraz zmęczenie – bo gdy 
cel jest szczytny, wtedy można pokonać wszelkie przeszkody! 
Od domu do domu, od drzwi do drzwi, dzieci niosły radość 
w pieśni i ważne przesłanie misyjne, a na znak odwiedzin na 
drzwiach nakreśliły kredą symbol błogosławieństwa. Dzielić 
się znaczy mnożyć radość – najmłodsi wiedzą o tym dosko-
nale – także mieszkańcy Kątów Opolskich nie byli obojętni 
na to przesłanie wrzucając do puszek datki pieniężne!

Piękna jest tradycja kolędowania, oby w następnym roku 
nie zabrakło ochotników do kolędowania oraz serc niosą-
cych pomoc!

Sylwia Michala

Dzień Babci i Dziadka 
zorganizowany przez 

Radę Seniorów 
w Gminie Tarnów Opolski

W  sali OSP w  Kosorowicach odbyło się spotkanie se-
niorów naszej gminy na którym gościliśmy przemiłe dzieci 
ze szkoły podstawowej w Tarnowie Opolskim wraz z Panią 
Gizelą Sziroky, Chór Kosorowiczanki a  całość artystycznie 
zespalał Joachim Filla. Serdecznie im dziękujemy za zapew-
nienie wspaniałej oprawy artystycznej. Gościliśmy również 
Pana Wójta Krzysztofa Mutza, Radnego Zygmunta Pie-
truszkę, Sołtysa Pawła Kampę oraz Ks. Proboszcza Piotra 
Janoszkę.
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Atmosfera była wręcz karnawałowa, były skecze, śpie-
wy, tańce i losy z niespodzianką. Dziękujemy wszystkim za 
przybycie oraz za pomoc w  przygotowaniach, szczególnie 
Państwu Magdzie i  Zbigniewowi Czaban, Rozwicie Lelek, 
Elżbiecie Reinert, Teresie Normantowicz, Małgorzacie Mika, 
Łucji Woszek oraz Panu Janowi Czechowi.

Podziękowania za wsparcie finansowe sołtysom Szymo-
nowi Dydze i Rafałowi Zmudzie.

Światowy Dzień Chorego 
11.02.2017 r.

Z  tej okazji Parafialny Zespół Caritas w  Kosorowicach 
wraz z księdzem proboszczem zorganizował spotkanie osób 
chorych, samotnych i  starszych. Po mszy świętej z  błogo-
sławieństwem lurdzkim uczestnicy przybyli do świetlicy. 
Wszystkich serdecznymi słowami powitał Ksiądz proboszcz 
a następnie wójt Gminy Krzysztof Mutz.

Z programem artystycznym wystąpiły nasze przedszko-
laki, co spotkało się z dużą sympatią seniorów. Występ na-
grodzono gromki brawami, również dla nauczycieli, którzy 
wspaniale przygotowali przedszkolaków. Dzieci ugoszczono 
pysznymi słodkościami, a  panie nauczycielki miały okazję 
napić się kawy i  spróbować wypieków. Po występach arty-
stycznych odbył się poczęstunek dla wszystkich zgromadzo-
nych. Towarzyszyły temu gwarne rozmowy, a nawet śpiewy. 
Wszyscy z  uśmiechem na ustach spędzali wspólnie miłe 
popołudnie.

Co roku coraz więcej osób bierze udział w  spotkaniu. 
Wszyscy uczestnicy cieszą się na spotkanie, pozwala im to 
na zapomnienie o troskach życia codziennego i trudnościach 
zdrowotnych, a  po zakończeniu spotkania zaczynają odli-
czanie do przyszłorocznego.

Z tego miejsca dziękujemy za wsparcie finansowe Urzę-
dowi Gminy i właścicielowi sklepu Tomi Markt.

P.Z.C. Kosorowice

Wodzenie niedźwiedzia 
w Miedzianej

W  sobotę 11 lutego o  godz. 9.00 ruszył na ulice naszej 
miejscowości barwny korowód, na czele którego podążał 
niedźwiedź prowadzony przez myśliwego. Założeniem było 
odwiedzenie każdego gospodarstwa domowego i  zatańcze-
nie z gospodynią domu, zapewniając w ten sposób szczęście 
i dobrobyt domownikom w 2017 roku. Plan został wykonany 
w 100%.

W  korowodzie w  sumie wzięło udział 25 osób. Każdy 
uczestnik barwnie przebrany, zgodnie z tradycją. Był między 
innymi ksiądz, siostra zakonna i ministrant. Diabeł, śmierć, 
państwo młodzi, cyganki, listonosz, kominiarz, pielęgniarka 
i dwaj policjanci.

Wieczorem odbyła się bezpłatna zabawa niedźwiedzio-
wa, podczas której tradycyjnie zabity został niedźwiedź, po 
wcześniejszym odczytaniu mu jego win. Tradycji stało się 
zadość więc 2017 rok upłynie mieszkańcom Miedzianej do-
statnie i szczęśliwie.

8 Babski comber w Przyworach
W sobotnią noc 18 lutego Stowarzyszenie Nasze Przywo-

ry zaprosiło Panie na doroczną zabawę tylko dla nich. To była 
gorąca noc, podczas której ponad sto pań szalało na parkiecie.
Po uroczystym otwarciu przez Prezes Patrycję Bartylla przy-
szedł czas na tradycyjne obcięcie krawata. Tym razem Panie, 
które miały tego dokonać, musiały najpierw zawiązać krawat 
koleżance. Krawaty zostały w rekordowym tempie zawiąza-
ne i obcięte, a uczestniczki rywalizacji nagrodzone. Zabawa 
z zespołem MARVEL, który towarzyszy nam od samego po-
czątku, jak co roku obfitowała w niespodzianki. Nie mogło 
oczywiście też zabraknąć wspólnych zabaw. Panie powalczy-
ły na krzyk, śpiew i taniec. Punktem kulminacyjnym zostało 
brawurowe wykonanie zorby na ponad dwieście roztańczo-
nych nóg.
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Kostiumy przygotowane na tegoroczną zabawę jak zwy-
kle zachwyciły swoim wykonaniem i  pomysłowością. Sto-
warzyszenie, które kilkakrotnie zapraszało już na warszta-
ty dotyczące zdrowego żywienia, pamiętało również o  Pa-
niach z alergiami i podczas imprezy można było się często-
wać między innymi szarlotką bezglutenową, bezmleczną, 
bezjajeczną.

Dla uczulonych łasuchów, przepis (składniki na tortownicę) 
CIASTO:
150 g mąki gryczanej

 � 250 g mąki owsianej
 � 100 g mąki ryżowej
 � 1 szklanka cukru lub 1/2 szkl. cukru i  zamiast drugiej 
połówki szklanki cukru odpowiednia ilość stewii

 � proszek do pieczenia bezglutenowy
 � 100 g masła klarowanego
 � 100 g oleju kokosowego
 � 2 duże łyżki siemienia lnianego + 1 łyżka nasion chia – 
zblendować z 1/2 szklanki wrzątku

 � Zagnieść ciasto, włożyć do lodówki.
NADZIENIE:

 � jabłka winne
 � cynamon.

Przygotować jabłka, starte na grubej tarce. Ilość pozwa-
lającą wyłożyć 2‒3 cm warstwę na cieście. 1/2 ciasta wylepić 
spód wysmarowanej blachy, wyłożyć starte jabłka, posypać 
cynamonem. Na wierzchu ułożyć kratkę z reszty ciasta. Piec 
ok 60 minut w temperaturze 190°C.

Dziękujemy wszystkim Paniom za fantastyczną,
wspólną zabawę i zapraszamy za rok.

Stowarzyszenie Nasze Przywory

Dzień Kobiet w Raszowej
8 marca 2017 r. w Raszowej odbyły się uroczystości z oka-

zji Dnia Kobiet, którego organizatorem był sołtys, rada so-
łecka oraz DFK. W imprezie uczestniczyło ok. 60 pań, które 
zostały obdarowane przez Wójta Gminy Krzysztofa Mutza 
tulipanami oraz przez sołtysa Andrzeja Mateję słodkościa-
mi. Impreza przebiegła w miłej atmosferze. Bardzo dziękuje-
my za udział wszystkim paniom. 

Uczniowie z Raszowej świętują 
„Rosenmontag”

Rosenmontag to ostatni poniedziałek karnawału. Jed-
ni nazywają go „różanym”, inni „szalonym”, bo tego dnia 
trzeba się przed 40 – dniowym postem wyszaleć na zapas. 
Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Stowarzysze-
nia Pro Liberis Silesiae w Raszowej pojechali 27 lutego 2017 
r. w „Rosenmontag” z wizytą do Urzędu Gminy w Tarnowie 
Opolskim, aby tradycyjnie przypomnieć o ostatkach. Przy-
gotowali się do tego bardzo starannie: nauczyli się piose-
nek, wierszyków i okrzyków karnawałowych oraz przebrali 
w barwne kostiumy.

Pan Krzysztof Mutz – Wójt Gminy Tarnów Opolski przy-
jął korowód bardzo serdecznie i na jeden dzień „podzielił” 
się swoją władzą, przekazując uczniom symboliczny klucz. 
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W  Urzędzie na kilka chwil zrobiło się karnawałowo. Było 
głośno, wesoło i  tanecznie, bo gdy uczniowie śpiewali wal-
czyka, do tańca poderwali się urzędnicy.

W  karnawałowym nastroju uczniowie wrócili do szko-
ły, gdzie czekały na nich dalsze atrakcje: klasowe biesiady ze 
smakowitymi ostatkowymi wypiekami oraz wspaniały bal 
karnawałowy. Tradycji stało się zadość!

Gabriela Burczek- ZSP RASZOWA

„Mini Miasto” – już po raz piąty 
w Raszowej!

Już po raz piąty najmłodsi mieszkańcy województwa 
opolskiego i śląskiego oraz uczniowie z zagranicy będą mo-
gli przeżyć w dniach 3‒7 lipca 2017 r., wspaniałą wakacyjną 
przygodę na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Sto-
warzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej.

„Mini Miasto” to międzynarodowy obóz letni, pod-
czas którego dzieci budują swoje własne miasteczko oraz 
kreują otoczenie według własnych potrzeb. Poprzez zaba-
wę poznają wybrane zawody m in. zawód urzędnika, ku-
charza, budowlańca, aktora czy artysty, dziennikarza lub 
redaktora, masażysty czy florysty. Ponadto poznają zasady 
demokracji i  tolerancji. Uczą się pracy w  zespole, otwar-
tości, kreatywności, samorządności, szacunku do pracy
i wykonywanych zadań. „Mini Miasto” jest miejscem two-
rzonym przez dzieci dla dzieci. Młodzi mieszkańcy Miasta, 
podobnie jak w  dorosłym życiu, mają możliwość współde-
cydowania o  losie miasta i  obywateli, zgłaszania różnego 
rodzaju pomysłów i postulatów, co jest jednym z elementów 
projektu kształtującym postawy obywatelskie. Za nami już 
pierwsze spotkania grupy roboczej podsumowujące zeszło-
roczną edycję oraz tworzące program tego wyjątkowego, już 
piątego „Mini Miasta”.

W  naszym miasteczku gościmy również ciekawych lu-
dzi, którzy nie tylko opowiadają o swojej pracy i pasjach, ale 
również zdradzają w  praktyczny sposób jej tajniki. W  po-
przednich edycjach gościliśmy m.in. przedstawicieli gminy, 
powiatu oraz ratownictwa medycznego. Naszymi gośćmi 
byli również pan Adam Czapski – fryzjer, kucharz i uczest-
nik programu „Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia”, Tomasz 
Kabis – iluzjonista i uczestnik programu „Mam Talent” lub 
Monika Bębenek – mistrzyni florystyki Polski.

Wszystko to sprawia, że czas w „Mini Mieście” mija bar-
dzo szybko, kreatywnie i aktywnie, a dzieci nie mają czasu 
na nudę.

Przed nami piąta, wyjątkowa edycja z bogatym progra-
mem i  pełna niezapomnianych wrażeń. Zapraszamy zain-
teresowanych udziałem w  „Mini Mieście”, do odwiedzenia 
strony www.edukacja-raszowa.eu, pobrania formularza 
zgłoszeniowego i  jego odesłania do organizatorów. Termin 
zgłoszeń upływa z dniem 21.04.2017 r.

Sabina Prokop- ZSP Raszowa

Drużynowi
Mistrzowie Opolszczyzny

Karate Kyokushin Olesno 2017
W  sobotę, 11. Lutego 2017 roku w  Oleśnie odbyły się 

Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny Karate Kyokushin, któ-
rych Organizatorem był sensei Tomasz Wiendlocha. W tur-
nieju wystartowali zawodnicy z Opola (OKKK), Nysy, Raci-
borza, Częstochowy, Gliwic, Olesna i oczywiście Akademia 
(ASW). Podopieczni sensei Pawła Paponia wywalczyli w su-
mie aż 22 medale, co spowodowało, że Akademia Sztuk Wal-
ki Tarnów Opolski – Zdzieszowice jest aktualnie Drużyno-
wym Mistrzem Opolszczyzny w Karate Kyokushin – BRA-
WO WY Trzeci rok z  rzędu tytuł Mistrzyni Opolszczyzny 
powędrował do senpai Martyny Diak.

5) I miejsce – ASW Tarnów Opolski – Zdzieszowice (sensei 
Paweł Papoń)

6) II miejsce – Opolski Klub Karate Kyokushin (shihan 
Mariusz Godoś)

7) III miejsce – Nysa sensei Dariusz Karczmit)

Duży sukces dla sportowców Akademii, tym bardziej że 
Trenerzy nie prowadzili specjalnych przygotowań, indywi-
dualnych zajęć, czy grafików dla poszczególnych zawodni-
ków. Start w  Turnieju był szansą dla wielu młodych adep-
tów, którzy docelowo mają w  bieżącym roku dołączyć do 
kadry klubu. Duży wkład w  sukces sportowy drużyny ma 
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sensei Iwona Kielian- odpowiedzialna za kata, będąca za-
razem Międzynarodową Sędziną WKO (World Kyokushin 
Organization).

Przed Zawodnikami i Sztabem Szkoleniowym ASW ko-
lejne starty, najbliższe plany to udział w Mistrzostwach Ma-
kroregionu Dolnośląskiego Karate, oraz Międzywojewódz-
kie Mistrzostwa Młodzików, które odbędą się 11. Marca b.r. 
w Ząbkowicach Śląskich.

Zarząd ASW pragnie podziękować za pomoc i wsparcie 
Pani Zofii Hordyjewicz-Baran oraz Panom: Hubert Diak, Ja-
nusz Mytych, Zdzisław Kaliciak i Jakub Koprek.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą spełniać swoje ma-
rzenia poprzez sport na treningi do Akademii Sztuk Walki 
Tarnów Opolski – Zdzieszowice.

Szczegóły na www.ASW24.pl 
lub pod nr telefonu: 667 807 797.

Nabór do wszystkich sekcji trwa przez cały rok.

67. Zgrupowanie Szkoleniowe 
ASW już za nami

Zakończyło się, 67. Zgrupowanie Szkoleniowe ASW, któ-
re zorganizowała Akademia. Plan treningowy opracowany 
przez sensei Pawła Papoń realizowali Instruktorzy Sportu: 
sensei Iwona Kielian, Łukasz Buhl, Paweł Papoń, oraz go-
ścinnie Trener Personalny, Dietetyk senpai Krzysztof Ja-
kuczek. Uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy treningo-
we oraz jedną zawodniczą. Łącznie odbyło się 11 treningów, 
w tym aż trzy 2-godzinne. Cieszy nas, że udało nam się za-
prosić sensei Łukasza, który przygotował ciekawe treningi, 
jeszcze bardziej jesteśmy dumni z postawy ćwiczących, któ-
rzy niezwykle ambitnie i wytrwale angażowali się w trenin-
gi. Każdy znalazł coś dla siebie, Zawodnicy przekonali nas 
tylko, że są w  wysokiej formie, najmłodsi mogli poprawić 
sporo technik przed zbliżającym się Egzaminem, natomiast 
dorośli przypominali sobie kata (sanchin, tenscho, yantsu).

Był z nami także Arek Gruszka, który zgodnie z zalece-
niami lekarza, pod stałą opieką mgr fizjoterapii – Iwony Kie-
lian, oraz ze stałą pomocą asystenta – Jakuba Koprka, reali-
zował ćwiczenia ruchowe, mające na celu usprawnienie ru-
chowości mięśni. Podczas Zgrupowania zorganizowaliśmy 
Turniej Sumo, w którym uczestnicy rywalizowali w  trzech 
grupach. Z każdej do finału przechodził tylko jeden, najlep-
szy. Grupę niebieską wygrał senpai Zdzisław Kaliciak, żółtą 
Piotr Kalemba, czerowną Bartosz Pydych. Najlepsi spotkali 
się ze sobą w finale, w którym senpai Kaliciak wygrał i w na-
grodę otrzymał od Organizatora zaproszenie do bezpłatnego 
udziału w  kolejnym, 68. Zgrupowaniu połączonym z  wy-
jazdem na 2-godzinną zabawę na kręgielni Gratulujemy. Na 
zakończenie Zgrupowania Prezes Zarządu ASW wyróżnił 
senpai Bartosza Hadrysia za ducha walki, wyjątkową posta-
wę, oraz serce, jakie wkładał w każdy swój trening.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i świetną 
współpracę. Dziękujemy Miastu i  Gminie Zdzieszowice za 
współorganizowanie wyjazdu. Dziękujemy także senpai Ja-
kubowi Koprokowi za wykonanie zdjęć, a także senpai Zyg-
muntowi Pietruszka za wsparcie techniczne, dowóz sprzętu.

Maraton na raty
w Tarnowie Opolskim

Na przełomie stycznia i  lutego br. grupa mieszkańców 
naszej miejscowości z  sołtysem Pawłem Kampą na czele, 
ale także z  Nakła, Izbicka i  Otmic, wzięła udział w  pierw-
szej edycji tarnowskiego Maratonu na Raty, który polegał na 
przebiegnięciu 42 km w  cztery kolejne soboty trasą Biegu 
Tarnowskiego. Niezależnie od pogody, czy to w srogi mróz, 
czy śnieg i odwilż, grupa śmiałków pokonała królewski dy-
stans pokazując, że biegać każdy może, zapewniając asystę 
ostatniego zawodnika. Biegi zaczynały się i  kończyły przy 
stadionie sportowym, a  ostatni etap 4 lutego zwieńczyło 
okolicznościowe ognisko z  kiełbaską i  domowym ciastem. 
Nie zabrakło również satysfakcji i oficjalnych dyplomów dla 
każdego, kto choć raz spróbował zmierzyć się z wyzwaniem.

Na tym jednak nie koniec aktywności grupy tarnowskich 
biegaczy, bo w ciągu roku można spodziewać się jeszcze kil-
ku inicjatyw skierowanych do tych, którzy przygodę z ta naj-
prostszą formą aktywności dopiero chcieliby zacząć. Finał 
tegorocznych zmagań stanowić będzie druga edycja Biegu 
Tarnowskiego, który odbędzie się 18 listopada 2017 r.
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Opolscy Wojownicy – niezwykłe 
widowisko

Wielkim wydarzeniem, które było nie lada gratką dla 
wszystkich sympatyków sportów walki, okazała się organi-
zowana po raz pierwszy w Tarnowie Opolskim Gala Sztuk 
Walki „Opolscy Wojownicy”. 18 marca na Hali Sporto-
wej w  Tarnowie stoczono 10 walk, 5 pojedynków bokser-
skich, w tym również walki międzynarodowe, starcie kara-
te z  udziałem zawodników lokalnego klubu ASW Tarnów 
Opolski, walkę brazylijskiego ju-jitsu, dwie konfrontacje na 
zasadach MMA, w których zawalczyli fighterzy z opolskich 
klubów mieszanych sztuk walki oraz rywalizację na zasa-
dach Muay Thai. To wszystko przeplatane było występami 
grupy tanecznej Element – M, a zgromadzeni na trybunach 
kibice podziwiali także niecodzienny pokaz Capoeiry z mu-
zyką na żywo.

Podczas sobotniego wieczoru zawodnicy mieli okazję 
poczuć namiastkę emocji, które towarzyszą organizacji naj-
większych gal w  Polsce, ponieważ na swoje pojedynki wy-
chodzili przy własnych utworach muzycznych, a sama wal-
ka toczona była na ringu bokserskim przy profesjonalnym 
oświetleniu.

Projekt „Opolscy Wojownicy” powstał z  potrzeby roz-
woju sportów walki w naszym województwie. Choć w Opol-
skiem pojawia się coraz więcej szkółek i klubów sztuk walki, 
to zawodnicy nie mają okazji zaprezentowania się na pro-
fesjonalnej gali przed własną publicznością. Organizatorzy 
postawili na promocję rodzimych zawodników, gdyż celem 
nadrzędnym jest, aby tego typu wydarzenia były dla wielu 
młodych, zdolnych sportowców początkiem rozpoczęcia 
wielkiej kariery sportowej. Sporty walki w naszym regionie 
są bardzo popularne, a sama impreza cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. Hala sportowa była wypełniona po brze-
gi jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego pojedynku.

Gala była ogromnym wyzwaniem pod względem orga-
nizacyjnym, sportowym i  logistycznym, które to wyzwanie 
udało się udźwignąć dzięki sprawnemu działaniu wielu osób 
i instytucji. Pomysłodawcą i inicjatorem akcji jest Rafał Wi-
tek, jednak impreza odbyła się dzięki wsparciu Gminy Tar-
nów Op., Gminnego Ośrodka Kultury, Hali Sportowej oraz 
Opolskiego Klubu Bokserskiego. Wójt Gminy – Krzysztof 
Mutz objął przedsięwzięcie patronatem i  zaangażował do 
jego realizacji gminne jednostki, których szefostwu – Ewie 
Loster i Tomaszowi Redze – należą się szczególne podzięko-
wania za ogromny wkład pracy i zaangażowanie. Wsparcia 
finansowego gali udzielili liczni sponsorzy, a wśród nich:

 � Zakłady Wapiennicze LHOIST S.A
 � Przeciębiorstwo LABTAR Sp. z o.o
 � Bank Spółdzielczy Krapkowice
 � Piomar Sp. z o.o. – Transport i Logistyk
 � Biuro Pośrednictwa Pracy Sedulus
 � PHU Wesoły Borsuk
 � Zakład Usług Remontowo – Budowlanych Malik
 � Ośrodek kierowców Rafał Zmuda
 � Przedsiębiorstwo Budowlane Mutz
 � Zakład Usług Remontowo – Budowlanych,, MAL-KAN”
 � Zygpol- Market Zygmunt Dziemba
 � Rada Sołecka Wsi Tarnów Opolski

Ogromny wkład w pozyskiwaniu środków na organizację 
imprezy włożył tarnowski radny – Zygmunt Pietruszka.

Suma działań organizatorów okazała się sukcesem a licz-
nie zgromadzona widownia mogła podziwiać widowiskowe 
walki, których wyniki podane są poniżej:

Karate
Patryk Soworka (Akademia Sztuk Walki Tarnów Opolski 
– Zdzieszowice „ASW”) – Kacper Banaś (Raciborski Klub 
Kyokushin Karate).

Zwycięstwo w 1. Rundzie przez „ippon”: Patryk Soworka
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Muay Thai – walka pokazowa
Patryk Krawczyński (Sagat Gym Muay Thai Opole)

– Jacek Wróbel (Sagat Gym Muay Thai Opole)

Boks
Jakub Raba (Opolski Klub Bokserski) – Domonik Manasek 

(Thaibox Hodonin) Walka w kat. 75 kg.
Pojedynek międzynarodowy

Zwycięstwo na punkty: Jakub Raba

Brazylijskie Ju – jitsu
Jakub Ramsz (Next Level BJJ) – Wiktor Będkowski

(Next Level BJJ)
Zwycięstwo decyzją sędziów: Wiktor Będkowski

Boks
Łukasz Pisk – Piskowski (Opolski Klub Bokserski) – Dawid 

Gurtatowski (JASKINIA LWA Ziębicki Klub Bokserski), 
Walka w kat. do 69 kg

Remis

MMA
Rafał Pawlak (Atleta Fight Club)

– Krzysztof Burkat (Atleta Fight Club)
kategoria OPEN

Zwycięstwo przez poddanie: Rafał Pawlak

Boks
Kamil Lorek (OKB Opole) – Mateusz Ćwiklik

(OKB sekcja Niemodlin)
waga ciężka

Zwycięstwo przed czasem: Kamil Lorek

Boks
Krzysztof „Cyborg” Wolski (Opolski Klub Bokserski)

– Adrian Wróblewski (TKB Dzierżoniów)
Walka w kat. półciężkiej

Zwycięstwo na punkty: Krzysztof „Cyborg” Wolski

Walka Wieczoru – MMA
Alan Zylla (Atleta Fight Club) – Adam Fidkowski

(Next Level BJJ)
kat. 73 kg

Zwycięstwo na punkty po dogrywce: Alan Zylla

Walka Wieczoru – Boks
Tomasz Czyczerski (Opolski Klub Bokserski) – Filip Tucek 

(Thaibox Hodonin)
Walka w kat. półciężkiej.

Pojedynek międzynarodowy
Zwycięstwo na punkty: Tomasz Czyczerski

Gala „Opolscy Wojownicy” z  całą pewnością trafiła 
w gust odbiorców, jest więc duże prawdopodobieństwo, iż na 
stałe wpisze się w kalendarz imprez sportowych gminy.

Wręczenie Medali 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

11 marca 2017r. odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie par zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski. 

Wójt Gminy Krzysztof Mutz wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
medale parom, które zawarły związek małżeński w roku 1964 i roku 1965.

Drogim Jubilatom raz jeszcze serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych lat spędzonych 
razem w dobrym zdrowiu i wśród serdecznej opieki osób najbliższych!
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