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I znów będzie się działo

GOK ponownie rusza z 
nietuzinkowymi inicjatywami 

lokalnymi.

Mini Miasto po raz piąty

Kolejny raz uczniowie zbudowali 
miasto, w którym rządzą dzieci.

Nie ma wakacji 
w inwestycjach

W gminnych inwestycjach wiele się 
dzieje – zwłaszcza w szkołach.

Kwiat Tarniny
Tradycyjne podsumowanie sezonu w tym roku odbyło się 11 czerwca. Jak zwykle na imprezą złożyły się: wręczenie 

nagród laureatom „Kwiatu Tarniny”, spektakl zawierający popisowe układy taneczne wszystkich działających w GOKu 
i jego filiach grup tanecznych oraz popisy niektórych laureatów.
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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

Wakacyjna przygoda z GOK
Na okres wakacji GOK przygotował atrakcyjną propozycję dla dzieci szkolnych. Odbędą się zajęcia rekreacyjno-eduka-

cyjne w dwóch cyklach: pierwszy będzie trwał od 03 do14 lipca, drugi: rozpocznie 31 lipca a zakończy – 11 sierpnia.
Na uczestników czeka bogaty program pełen niespodzianek. Na pierwszy turnus brak już wolnych miejsc. Informujemy 

rodziców, że możemy jeszcze grupie dzieci zapewnić opiekę podczas drugiego turnusu. Zajęcia odbywać się będą od ponie-
działku do piątku w godzinach 9.00 -15.00.

Przygotowaliśmy dla uczestników wycieczki do: Kopalni Złota w Złotym Stoku, Opola (przejazd angielskim autobusem 
i rejs statkiem po Odrze), wyjazdy: do kina, na basen, do Wioski Indiańskiej Hocioka. Podczas turnusu zaplanowano ciekawe 
zajęcia twórcze, rekreacyjne, kulinarne i ruchowe na Hali Sportowej.

W ramach opłaty (250 złotych) zapewniamy też domowy dwudaniowy obiad.
Wszelkie informacje można uzyskać w GOK osobiście lub telefonicznie: 77 464 47 81.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Opolu zaprasza do udzia-
łu w dwóch projektach współfinansowa-
nych ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego:

„Nowe kwalifikacje-większe możliwości” PODDZIAŁA-
NIE RPO WO 2014-2020 09.02.01-Wsparcie kształcenia za-
wodowego oraz „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglome-
racji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu” PODDZIA-
ŁANIE RPO WO 2014-2020-09.02.02-Wsparcie kształcenia 
zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

W bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu mogą 
wziąć udział osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicja-
tywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifi-
kacji zawodowych bez względu na status uczestnika/uczest-
niczki na rynku pracy. Wsparciem w projekcie zostaną objęte 
osoby zamieszkałe na terenie województwa opolskiego, a w 
przypadku drugiego projektu – z terenu Aglomeracji Opol-
skiej; pracujące, nieaktywne, jak i bierne zawodowo, w tym 
również osoby bezrobotne i uczące się. Szkolenia kierowa-
ne są do osób dorosłych, a w szczególności osób z obszarów 
wiejskich, osób z niskimi kwalifikacjami oraz osób powyżej 
50 roku życia.

W ramach projektu „Nowe kwalifikacje-większe możli-
wości” przewidziano 3 szkolenia:

1) „Montażysta rusztowań budowlano -montażowych 
metalowych”

2) „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych”
3) „Elektryk + szkolenie na uprawnienia elektryczne: świa-

dectwo kwalifikacji E gr. 1”
W ramach projektu „Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglo-
meracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu” 2 rodzaje 
szkoleń:

1) Dekarz-blacharz (przygotowanie do zawodu) z upraw-
nieniami montażysty rusztowań budowlano-montażo-
wych metalowych

2) Hydraulik-monter instalacji sanitarnych (wod.kan.,c.o.) 
– szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo 
kwalifikacji E

Zajęcia odbywać się będą w piątki i soboty.

Więcej informacji w biurze Projektu:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu, 

ul. Małopolska 18, budynek H, lok.9-10
tel. 77 400 33 14, 607 601 637
e-mail: msp@wzdz.opole.pl;

kursy@wzdz.opole.pl
oraz na stronie www.wzdz.opole.pl

BEZPŁATNE SZKOLENIA – Podnieś swoje kwalifikacje z WZDZ
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Nie ma wakacji
w inwestycjach

Rok szkolny oficjalnie został zakończony, świadectwa i nagro-
dy wręczone – przed wszystkimi upragnione wakacje. Pod-

czas gdy sezon letniego wypoczynku w  rozkwicie, w  gminnych 
inwestycjach praca wre. – Nie możemy sobie pozwolić na przestój 
i odkładanie pracy na koniec roku, dlatego w inwestycjach nie ma 
wakacji – zapewnia Wójt Krzysztof Mutz.
Red.: Panie Wójcie, na początku roku deklarował Pan, że najbliższy 
czas będzie obfitował w gminie w duże inwestycje. Na jakim etapie są 
działania w tym zakresie?
Krzysztof Mutz: Wiele się dzieje a będzie jeszcze więcej. By nie być 
gołosłownym – ogłosiliśmy przetarg na termomodernizację bu-
dynku szkoły w Tarnowie Opolskim i kiedy tyko wyłonimy wyko-
nawcę, ruszy potężny remont. W czasie wakacji będzie też malowa-
nie klas w tzw. „Klamowni” w Tarnowie Opolskim, gdzie uczą się 
najmłodsze dzieci aby od września mogły wejść do odświeżonych, 
pięknych wnętrz. W tarnowskim przedszkolu mamy zamiar wy-
remontować łazienki na parterze, w szkole w Przyworach i w Na-
kle będą robione podłogi, dodatkowo w Przyworach (w dawnym 
budynku gimnazjum) zmodernizowana zostanie kuchnia. Duży 
remont planujemy również w  budynku szkoły w  Kątach Opol-
skich, gdzie zrobione zostaną łazienki, zaadaptowane pomieszcze-
nia pod przyjęcie dzieci przedszkolnych, pomalowane zostaną sale 
lekcyjne, odnowione podłogi, utworzony będzie też plac zabaw dla 
przedszkolaków i młodszych dzieci. Chcemy aby dzieci czuły się 
w tych placówkach bezpiecznie i komfortowo.
Red.: Od dawna mówi się o  remoncie budynku szkoły w  Tarnowie 
Opolskim, w  związku z  czym mieszkańcy liczyli na to, że gdy tylko 
przebrzmi ostatni dzwonek, na miejscu pojawi się ekipa budowlana…
K. M.: Jeśli ktokolwiek miał kiedyś do czynienia z  funduszami 
unijnymi, to wie, że procedury aplikowania nie są ani proste, ani 
krótkotrwałe a na kalendarz związany z ich realizacją mamy tyl-
ko częściowy wpływ. Gdybyśmy realizowali inwestycję wyłącznie 
z własnych środków, wtedy sami moglibyśmy decydować o termi-
nach. W sytuacji, gdy zależy nam na dofinansowaniu – musimy 
się dostosować. Słowem – to trudne pieniądze a każdy krok trzeba 
dokumentować według odpowiednich wytycznych aby kontrole 
nie wnosiły zastrzeżeń i nie nakładały korekt finansowych. Nasz 
wniosek przygotowywaliśmy ze szczególną starannością, konsul-
tując każdy krok z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-
ska pod kątem dbałości o  środowisko, bo założeniem konkursu 
jest ograniczenie niskiej emisji. Procedura oceny wniosków złożo-
nych przez gminy zrzeszone w Aglomeracji Opolskiej zajęła sporo 
czasu, wnioski weryfikowane były przez ekspertów zewnętrznych. 
Podobnie jak większość gmin, założyliśmy realizację projektu na 
rok 2017, jednak już wiemy, że duża część wnioskodawców z re-
alizacją po prostu nie zdąży i  terminy będą aneksowane na rok 
następny. Jako jedni z  pierwszych ogłosiliśmy przetarg i  mamy 
zamiar przystąpić do szybkiej realizacji. Jeśli w krótkim terminie 
podpiszemy umowę, będziemy na czele tego „projektowego pele-
tonu”, jeśli chodzi o czas realizacji. Nie jest tajemnicą, że obecnie 
sytuacja na rynku zamówień publicznych jest bardzo trudna, bo 
brak firm, które mają jeszcze moce przerobowe i w ogóle startują 
w przetargach. Jednym z powodów jest fakt, iż nabory ze środków 
unijnych pokryły się w czasie i firmy mogą sobie wybierać w po-
tencjalnych zleceniodawcach. To wpływa niestety na wysokość 
cen rynkowych. Nasza inwestycja również okazała się droższa niż 
pierwotnie szacowaliśmy. Najważniejsze, żeby została wykonana 
w  tym roku – zgodnie z  planem, bo w  kolejce czekają następne 
duże zadania.
Red.: Inwestycje, które Pan wymienił dotyczą szkół i przedszkoli. Czy 
w  pozostałych obszarach inwestycyjnych prowadzone są równie in-
tensywne działania?

K. M.: Oczywiście. Nie możemy sobie pozwolić na przestój i od-
kładanie pracy na koniec roku, dlatego w  inwestycjach nie ma 
wakacji. Zgodnie z  oczekiwaniami naszych mieszkańców, inwe-
stujemy w drogi. Mam tu na myśli zarówno projekty ich budowy, 
czy przebudowy, jak również konserwację bieżącą. Konserwacja 
jest wykonywana kilkoma metodami – poprzez wycinkę częścio-
wą, przy użyciu masy asfaltowej, konserwacja poprzez utwardza-
nie kamieniem oraz przy użyciu frezowiny bitumicznej. Remonty 
przewidziano w  większości sołectw. Jesteśmy również w  stałym 
kontakcie i współpracy ze Starostwem Powiatowym w Opolu od-
nośnie remontu dróg powiatowych terenu naszej gminy – te re-
monty również są w toku.
Red.: Na ostatniej Sesji Rady Gminy pojawił się temat przepro-
wadzki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kiedy i gdzie ma być 
przeniesiony?
K. M.: W związku z tym, iż przygotowujemy się do tematu utwo-
rzenia stałego posterunku Policji w Tarnowie Opolskim, chcemy 
przygotować odpowiednie miejsce na ten cel. Z opinii mieszkań-
ców Tarnowa Opolskiego wywnioskowaliśmy, iż najbardziej od-
powiednia lokalizacja posterunku to Osiedle Zakładowe. Z dru-
giej strony, dostrzegam potrzebę zwiększenia metrażu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, aby mieszkańcy korzystający z jego 
usług nie musieli się tłoczyć załatwiając swoje sprawy i aby mieli 
możliwość swobodnej rozmowy z pracownikiem, bez konieczno-
ści wtajemniczania w ich treść osób postronnych. Takie możliwo-
ści daje gminny obiekt po dawnym ZGKiM (dziś PTI – przypi-
sek redakcji), nieopodal stacji benzynowej w Tarnowie Opolskim. 
Pracownicy Parku Technologiczno-Innowacyjnego przeniesieni 
zostaną do siedziby głównej spółki w Przyworach. GOPS w tej lo-
kalizacji będzie mógł lepiej pracować, wykorzystując magazyny 
na przykład na odzież dla potrzebujących, zabawki czy organizo-
wanie pomocy żywnościowej. Przeprowadzka ma się odbyć pod 
koniec roku. Z góry pragnę zapewnić mieszkańców, którzy zainte-
resowani są kwestią dokonywania wpłat np. za wodę w kasie daw-
nego ZGKiM, że nadal będzie możliwość dokonywania wpłat na 
terenie Tarnowa Opolskiego, bez dodatkowych prowizji. O  tym, 
gdzie będzie można regulować rachunki poinformujemy odpo-
wiednio wcześniej naszych mieszkańców.
Red.: Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy radni jednogłośnie zade-
cydowali o udzieleniu Panu absolutorium. Jak Pan to skomentuje?
K. M.: Przede wszystkim chciałbym podziękować – zarówno Ra-
dzie Gminy jak i moim współpracownikom, bo to absolutorium 
to nasz wspólny sukces i efekt ciężkiej pracy. Jednomyślna decyzja 
radnych w  tej kwestii jest dla mnie motywująca do dalszej pra-
cy na rzecz społeczności, której jestem częścią. Dziękuję również 
mieszkańcom gminy za liczne sugestie, wnioski i opinie. Najlep-
szym dowodem uznania była dla mnie opinia jednego z radnych, 
który zauważył, że jako wójt staram się zrobić jak najwięcej, dys-
ponując budżetem znacznie mniejszym niż gminy, które deklaru-
ją bankructwo i  zastój inwestycyjny, mając około dziesięciu mi-
lionów rocznie więcej niż Tarnów Opolski. Ze swej strony mogę 
zadeklarować, iż nie spocznę na laurach i  zrobię wszystko aby 
gmina utrzymała status gminy mieszczącej się w pierwszej dzie-
siątce gmin województwa opolskiego, które pozyskały najwięcej 
środków zewnętrznych na rozwój. Jako zespół mamy w tych dzia-
łaniach duże doświadczenie i motywację.
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Karuzela zdarzeń
… jak zawsze wiruje

Jak w bajce
– Kwiat Tarniny

Tradycyjne podsumowanie sezonu w  tym roku odbyło 
się 11 czerwca. Jak zwykle na imprezą złożyły się: wręczenie 
nagród laureatom „Kwiatu Tarniny”, spektakl zawierający 
popisowe układy taneczne wszystkich działających w GOKu 
i jego filiach grup tanecznych oraz popisy niektórych laure-
atów. W kuluarach widzowie mogli obejrzeć wystawę (efekt 
konkursu „Pudełko z  wyobraźnią” oraz wytwory uczest-
ników zajęć informatycznych). Tancerki wraz z  rodzicami 
przygotowały kawiarenkę, gdzie można było kupić napoje 
i pyszne ciasta. Widzowie, którzy na długo przed rozpoczę-
ciem szczelnie wypełnili salę, gorąco oklaskiwali wszystkie 
biorące udział w spektaklu osoby.

Jak zwykle największy aplauz zebrali najmłodsi, ale nie 
zabrakło żywiołowych reakcji na popisy taneczne, wokalne 
i aktorskie. W role pary prowadzącej widzów przez bajkowe 
opowieści wcielili się młodzi aktorzy z grupy teatralnej – Se-
bastian i Julia. Temat spektaklu zapożyczono z filmu „Aka-
demia Pana Kleksa”. „Witajcie w naszej bajce” – to słowa ty-
tułu, a  zaczynająca się od nich piosenka stanowiła motyw 
przewodni przedstawienia. Jego treścią były przeżycia pary 
młodych przyjaciół – świeżo upieczonego maturzysty i stu-
dentki I  roku polonistyki. Teatralne kwestie nawiązywały 
do tanecznych i wokalnych popisów, objaśniały je i komen-
towały. W  efekcie powstała sceniczna prezentacja dokonań 
podopiecznych GOK, okraszona zarówno humorem jak i re-

fleksją, w  naturalny sposób współbrzmiąca z  codziennymi 
troskami i radościami młodych ludzi.

Przed uroczystym wręczeniem „Kwiatu Tarniny” – 
w połowie spektaklu – podziękowania otrzymali ofiarodaw-
cy przedmiotów licytowanych podczas Balu z Aukcją Chary-
tatywną oraz ci, który wygrali licytację i wszyscy wspierający 
to szlachetne przedsięwzięcie. Jako dowody pamięci zostały 
im wręczone serduszka wykonane w pracowni ceramicznej, 
z wiele mówiącym napisem: „Serce za serce” i czerwone róże.

Po spektaklu uczestnicy zajęć serdecznie podziękowa-
li swoim instruktorom, Pani Dyrektor, władzom gminy 

i wszystkim wspierając ich artystyczne działania. Nie trzeba 
przypominać, że były też piękne kwiaty i uściski. Ze sceny 
wygłoszono także gorące podziękowania dla uczestników 
zajęć i  ich rodziców. Padły też słowa zachęty do współtwo-
rzenia kultury w gminie.

Tegoroczny sezon można zaliczyć do szczególnie uda-
nych, gdyż wszystkie zespoły mogą poszczycić się sukce-
sami na arenach konkursowych. W  tym roku rekordową 
sumę przyniosła także aukcja, dzięki której gmina wspiera 
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uzdolnioną młodzież. Przed podopiecznymi – wakacyjny 
odpoczynek, lecz dyrekcja i  pracownicy myślą już o  kolej-
nym sezonie. Będzie to już 45 rok istnienia Domu Kultury 
w Tarnowie Opolskim, dlatego powinien być jeszcze ciekaw-
szy i bardziej wyjątkowy.

Tegoroczni laureaci:
Osiągnięcia artystyczne:

 � Paulina Patoła z Nakła
 � Emilia Forniol z Kosorowic
 � Wiktoria Gebauer z Miedzianej
 � Natalia Czech z Tarnowa Opolskiego
 � Karolina Mientus z Raszowej
 � Justyna Labisz z Tarnowa Opolskie
 � Natalia Labisz z Tarnowa Opolskiego
 � Paulina Giza z Tarnowa Opolskiego
 � Ewa Janiszewska z Raszowej
 � Wiktoria Cichoń z Raszowej
 � Tomasz Król z Raszowej

Osiągnięcia sportowe:
 � Bartosz Pydych z Tarnowa Opolskiego
 � Monika Jaksy z Nakła
 � Natalia Krawców z Tarnowa Opolskiego

Osiągnięcia naukowe:
 � Kacper Krysiński z Tarnowa Opolskiego
 � Julia Krupop z Kosorowic
 � Jan Korzeniec z Tarnowa Opolskiego

„Pudełko z wyobraźnią” – zamień 
karton na zabawkę

W  maju br. został po raz pierwszy ogłoszony pod pa-
tronatem Wójta Gminy Tarnów Opolski konkurs „Pudełko 
z wyobraźnią” – zamień karton na zabawkę. Przeprowadzili 
go wspólnie Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy w Tar-
nowie Opolskim. Pomysłodawczynią i inicjatorką przedsię-
wzięcia była Pani Magdalena Chudowska – Zastępca Wójta 
Gminy. Konkurs adresowany był do grup szkolnych i przed-
szkolnych oraz rodzinnych. Organizatorom przyświecała 
idea ograniczenia konsumpcyjnych form zabawy i kształto-
wania pozytywnych nawyków (segregowania i powtórnego 
przetwarzania odpadów, ochrony środowiska) wśród naj-
młodszych. (Wiadomo: Czym skorupka za młodu…) Jedno-
czenie założenia konkursu służyły kształtowaniu dziecięcej 
kreatywności i  rozwijaniu wrażliwości estetycznej, rozbu-
dzaniu wyobraźni.

Biorącym udział stwarzał okazję do wspólnej pracy za-
równo grup rówieśniczych jak i  rodzin, dodając przedsię-
wzięciu walorów społecznych. W  rywalizacji wzięła udział 
większość placówek oświatowych z terenu gminy oraz licz-
ne rodziny z  dziećmi. Uczestnicy wykazali się wielką wy-
obraźnią, fantazją i zdolnościami manualnymi. Dlatego też 
jury podczas oceny miało nie lada orzech do zgryzienia. 
Po długich i  burzliwych obradach postanowiło przyznać 
w kategorii:

GRUP PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH:
1 m-ce

 � Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu Stowarzyszenia 
PRO LIBERIS SILESIA z  Raszowej za pracę „Toaletka 
kosmetyczna”,

 � Przedszkolu Publicznemu z Kosorowic za pracę „Zamek”,
Zespoły otrzymały nagrodę w postaci wycieczki do Dinoparku 
w Krasiejowie

2 m-ce
 � Przedszkolu Publicznemu z Oddziałami Integracyjnymi 
w Tarnowie Opolskim za pracę „Domek z ogrodem”.

Grupa otrzymała nagrodę w postaci wyjazdu na wybraną baj-
kę do Kinopleksu w Opolu

3 m-ce
 � Klasie V Publicznej Szkole Podstawowej w Nakle za pracę 
„Stacja Nakło”.

Uczniowie otrzymali nagrodę w postaci wyjazdu na wybrany 
spektakl do Teatru Lalki i Aktora w Opolu.

Nagrody w tej kategorii zostały ufundowane
przez Gminę Tarnów Opolski.

RODZICE Z DZIEĆMI:
1 m-ce

 � Hania Mazur z rodziną z Raszowej za pracę „Ul”,
 � Amelia i Wojtuś Lniani z rodzicami z Nakła za „Samolot”.
 � Maja i Michalina Warzecha z rodzicami z Kątów Opol-
skich za „Rodzinny domek”.

Rodziny otrzymały nagrodę w postaci biletów wstępu do Di-
noparku w Krasiejowie.

2 m-ce
 � Michał Kurek z rodziną – Raszowa za „Piłkarzyki”,
 � Zuzanna Rańczkowska z rodziną – Walidrogi za „Smoka”

Rodziny otrzymały bilety na wybraną bajkę do Kinopleksu 
w Opolu.

3 m-ce
 � Rodzina Fortuńskich z Tarnowa Opolskiego za „Koparkę”

Nagrodą są bilety wstępu na wybrany spektakl Teatru Lalki 
i Aktora w Opolu.
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Nagrody w tej kategorii zostały ufundowane
przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim.

Uroczyste wręczanie nagród odbyło się 9 czerwca. Laure-
aci z rąk Wójta Krzysztofa Mutza otrzymali vouchery i ser-
deczne gratulacje.

Noc Detektywów
Wyjątkową noc z 10 na 11 czerwca br. przeżyli uczestni-

cy „Nocy Detektywów” w Gminnym Ośrodku Kultury. Cała 
przygoda rozpoczęła się na długo przed ogłoszoną godziną 
zbiórki. Już około południa do Tarnowa Opolskiego zawitał 
wyjątkowy gość, pisarz, autor przygodowo – sensacyjnych 
powieści dla dzieci i młodzieży Krzysztof Petek. Podróżnik, 
organizator szkół przetrwania, adept sztuk walki. Propaga-
tor zdrowego stylu życia i aktywności społecznej. Detektywi-
styczna przygoda jest jego autorskim pomysłem, on sam jest 
też autorem wszystkich zadań i zagadek. Wraz pomocnika-
mi w Gminnej Bibliotece zorganizował sztab akcji, a czas po-
zostały do spotkania z młodymi detektywami poświęcił na 
poznanie okolicy, zaplanowanie tras i przygotowanie zadań.

Dokładnie o godz. 18.00 w budynku pojawili się uczest-
nicy wyposażeni w koce, śpiwory, karimaty i niezmierzone 
zapasy energii. Przygoda rozpoczęła się od nietypowego spo-
tkania autorskiego, którego uczestnicy ani chwili się nie nu-
dzili. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali opowieści i oglą-
dali fotografie z wypraw i niebezpiecznych przygód pisarza 
i  podróżnika. Spotkanie uatrakcyjniła wizyta techników 
kryminalistyki z Komendy Miejskiej Policji w Opolu, którzy 
opowiadali o pierwszych czynnościach, jakie są wykonywa-
ne na miejscu przestępstwa. Przyszli oni na spotkanie z wa-
lizką pełną narzędzi, którymi posługują się w swojej pracy 
i  zaciekawionym uczestnikom spotkania zademonstrowali 
jak ich używać. Przed wyruszeniem w teren dostarczono piz-
zę, dzięki czemu do zadań przystąpiono w pełni sił i ochoty. 
Podzielono wszystkich na trzy grupy.

Każda z nich wybrała swojego dowódcę i pod okiem do-
rosłych opiekunów (Alicji Kochanek, Marii Deutschmann, 
Ewy Loster) dzieci ruszyły tropem zadań i zagadek, by do-
trzeć do skrzyni ze skarbem. Poszukiwania trwały do póź-
nych godzin nocnych. Trzeba było wykazać się sprytem 

i wytrwałością, a czasem umieć pokonać strach.” Śledztwo” 
zakończyło się o 02.00 w nocy – wtedy to zwycięska druży-
na znalazła SKARB, którym był cenny medalion. Nagrodą 
za odnalezienie rodzinnej pamiątki autora było „12 sztabek 
złota”. Okazały się nimi przepyszne wafelki w złotych opa-
kowaniach. Pozostali poszukiwacze też zostali obdarowani 
słodką przekąską. Mimo zmęczenia, emocje nie wszystkim 
pozwoliły od razu zasnąć. Dlatego szepty i dzielenie się uwa-
gami słychać było prawie do rana.

Organizatorem przygody był Gminny Ośrodek Kultury 
w partnerstwie z Gminną Biblioteką Publiczną. Impreza od-
była się dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy Tarnów 
Opolski i Rady Sołeckiej Wsi Tarnów Opolski.

Na wysokim podium

Zakończył się sezon konkursowy. Zespoły działające przy 
GOK godnie reprezentowały gminę na licznych przeglądach 
i konkursach. Wytrwała praca choreografów: Moniki Hul-
bój, Karoliny Stopińskiej i Radomira Bachara oraz tancerzy 
przyniosła doskonałe rezultaty. Osiągnięte sukcesy motywu-
ją do dalszej wytężonej pracy, dostarczają satysfakcji napa-
wają dumą. Podopiecznym, rodzicom i opiekunom składa-
my serdecznie gratulacje. Wyrazy wdzięczności należą się 
wszystkim, dzięki którym dzieci i młodzież mogą rozwijać 
swoje pasje i konfrontować swoje umiejętności z najlepszy-
mi. Miniony sezon przyniósł naszym zespołom sukcesy w:

II Wojewódzkim Turnieju Tańca w Chrząstowicach
 � I m – ce zespołowi Element w kategorii passion dance 16+

17 Wojewódzkim Festiwalu Szkolnych
Zespołów Tanecznych FANTAN w Opole

 � 2 m-ce Mikroelementowi – M,
 � 3 miejsce Elemencikowi

XIX Mistrzostwach Polski Mażoretek
Kędzierzyn–Koźle 2017

zespołowi Delement
 � 2 m-ce i tytuł Wicemistrza Polski w kategorii show pom-
pon formacje seniorki
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 � 2 m-ce i  tytuł Wicemistrza Polski w  kategorii pompon 
formacje seniorki

 � 2 m-ce i tytuł Wicemistrza Polski w kategorii solo pom-
pon seniorki – Dominika Pacula

 � 3 m-ce i tytuł II Wicemistrza Polski w kategorii mini for-
macje pompon seniorki – W. Cichoń, N. Labisz, J. Labisz, 
P. Giza, E. Janiszewska, K. Mientus, D. Pacuła.

 � 4 m-ce w  kategorii duo/trio pompon seniorki-Natalia, 
Wiktoria i Karolina

 � 5 m-ce w  kategorii solo flaga seniorki – Angelika 
Piotrowicz

Otwartych Tanecznych Grand Prix w Brzegu
 � Wyróżnienie – zespołowi Element – Reaktywacja
 � III m-ce – zespołowi Element

VII Festiwalu Tańca w Kluczborku
– „Baw się razem z nami”

 � II m-ce– Mikroelementowi
 � wyróżnienie – Elektrze

IX Ogólnopolskim Festiwalu Mażoretek Parada’2017
Zespołowi Delement

 � I m-ce – formacja seniorki -pompon
 � II m-ce – formacja – show
 � III m-ce mini formacje seniorki – pompon

XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych 
„Tańcowadła” Ozimek 2017

Delement zajł
 � I m-ce w kategorii Cheerleaders
 � I m-ce w kategorii Show- młodzież starsza

Mikroelementowi przyznano
 � II m-ce w kategorii Inne formy – grupa dziecięca
 � II m-ce w kategorii Cheerleaders

Element osignł
 � II m-ce Inne formy – młodzież starsza

Ogólnopolskim Przeglądzie Tanecznym w Nysie
 � III m- ce wywalczył Delement w kategorii show 15+
 � II m-ce przypadło Elementowi

„I znów będzie się działo”
Ruszyły tegoroczne inicjatywy lokalne. Tym razem pulę 

środków – tak jak obiecywał – przeznaczył na ich realizację 
Gminny Ośrodek Kultury. Na konkurs „Kultura lokalna – 
aktywacja 2017” wpłynęło 5 propozycji. Wszystkie były cie-
kawe, oryginalne stwarzające możliwość międzypokolenio-
wej oraz międzysąsiedzkiej integracji mieszkańców. Dlatego 
zdecydowano przydzielić środki na ich realizację. I  tak od 
czerwca do listopada br. na terenie gminy Tarnów Opolski 
w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury będą pro-
wadzone następujące działania:

„Kadry młodej kadry”
– Pawła Kampy z Tarnowa Opolskiego

Inicjatywa ma na celu pobudzenie aktywności młodych 
ludzi w  dziedzinie twórczości filmowej. Zapoznanie ich 
z etapami powstawania filmu, naukę tworzenia fabuły, sce-
nariusza, scenografii, konstruowania postaci. Projekt reali-
zowany będzie w  partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Opol-
skie Lamy”.

„Jak cię widza tak cię piszą”
– Aleksandry Poloczek z Przywór

Pomysł polega na zorganizowaniu spotkania z profesjo-
nalną stylistką. Podczas niego uczestnicy dowiedzą się jakie 
fasony ubrań najlepiej pasują do danej sylwetki, w jaki spo-
sób zrobić porządek w szafie. Poznają znaczenie dodatków, 
kolorów, nauczą się dostosowywać ubiór do okoliczności. 
Każdy chętny będzie mógł się z doradczynią indywidualnie 
skonsultować. Warsztaty poprowadzi wrocławska stylistka 
Krystyna Bałakier. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie 
„Nasze Przywory”.

„Rozbudujemy trzecie miejsce”
– grupy nieformalnej z Walidróg

W skład grupy wchodzą: Joanna Jalowska, Aldona Rysz, 
Alicja Kochanek, Bartosz Wzorek.

Inicjatywa polega na przeprowadzeniu warsztatów kra-
wieckich połączonych z wykonaniem dekoracyjnych pledów 
z  elementami ludowymi, naukę plecenia wianków i  haftu. 
Zwieńczeniem projektu będzie wspólna biesiada mieszkań-
ców podczas „Nocy Kupały”.

„Upcyklingowy zawrót głowy” – grupy nie-
formalnej z Miedzianej

Skład grupy: Joanna Pietruszka, Katarzyna Orlik, Kata-
rzyna Klik, Sandra Sparwasser

To projekt edukacyjno – artystyczny mający na celu prze-
kazanie mieszkańcom jak nadać drugie życie „śmieciom”.

„Wyrazić siebie” – Angeliki Piotrowicz 
z Tarnowa Opolskiego

W  ramach inicjatywy od września do listopada br. zo-
staną przeprowadzone zajęcia wokalne i  tańca hip –hop 
z  wykwalifikowanymi instruktorami. Spotkania będą się 
odbywały z  podziałem na grupy wiekowe. Projekt realizo-
wany będzie przy współpracy z „Hip Hop Buda” – Akademia 
Kultury Hip Hop w Opolu oraz Łukasza Szuby – założyciela 
i nauczyciela Jazz Centrum Opole.

Zapraszamy mieszkańców do wspólnej pracy i  zabawy. 
Mamy nadzieję, że każdy z  uczestników znajdzie pole dla 
własnej aktywności, która przyniesie mu wiele satysfakcji.



8

Gmina Tarnów Opolski

nr 2/2017Wydarzenia kulturalne

Projekt jest realizowany dzięki grantom finansowym z Funduszu
Naturalnej Energii, przyznanym na podstawie konkursu,

którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A., a partnerem Fundacja Nasza Ziemia.

„Niezłe ziółka”
Jak rozwijać się kreatywnie, dobrze się przy tym bawiąc 

i jeszcze zdobywać ciekawe, pożyteczne wiadomości? Należy 
wziąć udział w projekcie realizowanym przez Gminny Ośro-
dek Kultury! Przekonało się o  tym 85 uczestników, którzy 
od marca do czerwca br. uczestniczyli w zajęciach w ramach 
projektu „Niezłe ziółka”. Podczas warsztatów edukacyjno 
– artystycznych osoby w  różnym wieku w  atrakcyjny spo-
sób uzyskiwały informacje o ziołach. Poprzez smak, widok, 
zapach roślin i zajęcia twórcze zdobywały wiedzę na temat 
ochrony środowiska, naturalnych zasobów najbliższego oto-
czenia, wpływu naszych działań na przyrodę. Odkrywały, 
jak człowiek – będący jej częścią – może i  powinien o  nią 
dbać i korzystać z jej bogactw.

Spotkania odbywały się w trzech blokach tematycznych 
adresowanych do uczestników w różnym wieku. Młodzieży 
i dorosłym zaproponowano cykl zajęć pt.” „Energia i piękno 
z natury”. Panie od dietetyczki dowiedziały się, jak stosować 
zioła, by mieć zdrowie i  energię. Podczas wykładu zapre-
zentowano im te pożyteczne rośliny i omówiono substancje 
czynne w nich występujące oraz ich działanie. Słuchaczkom 
uświadomiono, że „żywienie to też leczenie”, a ograniczenie 
chemii w  naszym jadłospisie i  wykorzystaniu domowym 
przyczynia się nie tylko bezpośrednio do ochrony i popra-
wy naszego zdrowia, lecz działa uzdrawiająco na całe śro-
dowisko. Zioła mają tę przewagę nad środkami farmakolo-
gicznymi, że może je jeść, pić, stosować jako okłady i kąpiele, 
a także wdychać ich lecznicze aromaty. W części praktycznej 
przygotowywano koktajle, sałatki, sosy i napoje.

Nie mniej ciekawej wiedzy dostarczyła uczestniczkom 
kosmetyczka. Warsztaty rozpoczęły się od krótkiego omó-
wienia składu powszechnie stosowanych kosmetyków. Od-
kryto, jakie produkty domowe są w  stanie zastąpić dotąd 
stosowane środki. Później przypominano sobie babcine spo-
soby na wykorzystanie ich do pielęgnacji ciała i zachowania 
urody.

Podczas trzech zajęć plastycznych metodą batiku został 
zaprojektowany i wykonany obraz pn. „Sukienka dla Matki 
Natury” – oczywiście z motywami roślinnymi.

Uczniów szkoły podstawowej zaproszono do uczestnic-
twa w cyklu „Cuda – wianki”. Młodzi ludzie odwiedzili go-
spodarstwo agroturystyczne w Dylakach, gdzie zapoznali się 
z ogródkiem ziołowym. W warunkach naturalnych zostały 
omówione gatunki ziół, ich wykorzystanie i  zastosowanie. 
W części praktycznej uczniowie zbierali je. Degustowali też 
potrawy i  napoje przyrządzone z  użyciem aromatycznych 
i świeżych ziół – sałatki, twarożek, herbatki, miód z pokrzy-
wą, masło z bazylią.

Swoją wiedzę o  ziołach wzbogacili podczas spotkania 
z zielarką. Poznali wtedy tradycje związane z ziołami i wiarą 
w ich magiczną moc. Prowadząca opowiedziała im, jak daw-
niej wykorzystywano te rośliny do celów leczniczych i kuli-
narnych. W części kreatywnej dzieci wiły wianki z kwiatów 
polnych i ziół.
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Dla najmłodszych przygotowano trzy spotkania pod ha-
słem „Ziele jakich wiele”. Przedszkolaki dowiedziały się, jak 
wyglądają i nazywają powszechnie spotykane w naszej okoli-
cy zioła i rośliny lecznicze, uważane powszechnie za nieprzy-
datne chwasty. Na pierwszych zajęciach dzieci poznały wy-
gląd wybranych roślin, ich smak i zapach w postaci świeżej 
i suszonej. Wysłuchały gawędy o ziołach. Posiały własne ro-
ślinki. Degustowały popularne herbatki ziołowe i dowiady-
wały się na co pomagają. Na kolejnym spotkaniu uczestnicy 
wybrali się w teren, aby odszukać poznane rośliny w ich na-
turalnym środowisku. Zebrane skarby każdy uczestnik mu-
siał zidentyfikować za pomocą wcześniej przygotowanych 
plansz. W trzeciej części zajęć – twórczej dzieci namalowały 
„Portrety ziół”.

Dzieci podczas spaceru i  wyjazdu przypomniały sobie 
jak należy zachowywać się w otoczeniu przyrody (nie hała-
sujemy, nie depczemy, nie śmiecimy itp.).

22 czerwca br. uroczystym wernisażem wystawy zakoń-
czyliśmy projekt „Niezłe ziółka”. W galerii i na korytarzach 
Gminnego Ośrodka Kultury wyeksponowane zostały prace 
powstałe podczas działań oraz dokumentacja fotograficzna 
z ich przebiegu, którą będą mogli zobaczyć wszyscy odwie-
dzjący placówkę do połowy lipca. Przedstawiona w  trakcie 
wernisażu prezentacja „W zgodzie z naturą” utrwaliła zdo-
bytą wiedzę, podkreślając wielkie znaczenie niewielkich 
roślin.

W trakcie warsztatów i wernisażu uczestnicy raczyli się 
zdrowymi przekąskami, pili soki i herbatki ziołowe.

Wszystkie działania projektowe zostały udokumentowa-
ne w „Zielonej Kronice” umieszczonej na stronie interneto-
wej GOK oraz jego profilu na fabebooku.

Partnerzy projektu:
Tygodnik Ziemi Opolskiej,

Radio Doxa
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Warsztaty, warsztaty…

W  placówkach Gminnego Ośrodka Kultury i  w  terenie 
przez całą wiosnę odbywały się ciekawe i różnorodne warsz-
taty: tworzono kwiaty z  bibuły, popcornu, kolorowych raj-
stop, serwetek, ozdabiano przedmioty techniką decoupage, 
szyto maskotki, robiono bransoletki, ozdoby i zabawki z pa-
pieru, wypiekano ciasteczka… Ogólnie – wyżywano się ar-
tystycznie. Powstało wiele dekoracyjnych przedmiotów, nie-
które z nich stały się pięknymi prezentami dla mamy i taty.

Nową propozycją twórczego rozwoju dzieci są zajęcia 
z  scenoplastyki. Sprawiły one nie tyko dzieciom, ale i  ich 
rodzicom wielką frajdę. Te warsztaty są okazją do legalne-
go i  bezkarnego brudzenia się. Dzieci, dzięki kontaktowi 
z różnorodnym tworzywem, otrzymują liczne bodźce senso-
ryczne, co pobudza ich wszechstronny rozwój. Każde spo-
tkanie, podczas którego wyzwolona zostaje kreatywność 
i pobudzona wyobraźnia młodego człowieka, jest niezwykle 
cenne i przynosi – oprócz efektów materialnych – korzyści 
rozwojowe. Nie wspominając już o  oczywistej możliwości 
pożytecznego spędzenia czasu wolnego.

Święto Plonów
Tegoroczne Gminne Dożynki odbędą się w  dniach 

9‒10.09. w Sołectwie Kosorowice. W tym roku organizatorzy 
zdecydowali o połączeniu tej uroczystości z Świętem Tarni-
ny. W  programie dwudniowej imprezy przewidziano mię-
dzy innymi koncerty zespołów disco–polo: MIG, AFTER 
PARTY, program satyryczny wykonany przez kabaret NEO-
NÓWKA, który odsłoni swoją gwiazdę w  „Kosorowickiej 
Alei Gwiazd Kabaretu”. Będzie biesiada śląska, wystąpią też 
lokalni artyści. Odbędzie się tradycyjny korowód dożynko-
wy. Zapraszamy już dziś do wspólnego świętowania. Szcze-
góły imprezy znajdą Państwo na plakatach.

GOK

Festyn rodzinny w Miedzianej

Słoneczna niedziela 11 czerwca zachęcała mieszkańców 
Miedzianej i  gości do wzięciu udziału w  Festynie Rodzin-
nym. To czas zabawy dla całych rodzin, które bardzo licz-
nie przybyły na nasz piknik. Skorzystać można było z wielu 
atrakcji, które przygotowaliśmy dzięki wsparciu wielu wspa-
niałych ludzi i  firm. Były zjeżdżalnie dla dzieci, paintball, 
przejażdżki bryczką, animatorka Iwona, która zabawiała 
najmłodszych mydlanymi bańkami i  balonami. Koleżanka 
Kasia przepięknie malowała dziecięce twarze. Gościliśmy 
również strażaków z OSP Kosorowice oraz Opolskie Towa-
rzystwo Motocyklowe Prudnik.

Nie zabrakło konkursów z nagrodami, był słodki poczę-
stunek, kiełbaski z grilla oraz napój z pianką, który cieszył 
szczególnie panów. Wszystko to dzięki naszym przyjaciołom:

 � Gminie Tarnów Opolski
 � Radzie Sołeckiej z Miedzianej
 � Kołu DFK
 � Turck Piotr Glinka
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 � Zajazdowi Jowisz Turawa Roman Blaut
 � Labmat
 � Labtar
 � Wypożyczalni Roben Klik Iwona i Robert
 � Sklepowi Słonko Katarzyna Klik -Kusza, Wiktor Klik
 � Centrum Ubezpieczeń Aleksandra Duraj
 � Wulkan Marcin Szwach
 � Patrykowi Giele Tresura Psów
 � Sebastianowi Kondzieli
 � Eko Dariusz Roczek
 � Cro Edward i Antoni Tomiczek
 � Tomi-Market
 � Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Gaczyński
 � Pani Janinie Strychaż
 � Ogrodnictwu Heniczek
 � Draka-Art Marcin Matuszek

Przedszkolaki z Przywór poznają 
nasz region...

...w ramach projektu edukacji regionalnej pt. „Opole 
moje miasto. Mały Opolanin.” Naszym zadaniem w ramach 
projektu było przygotowanie totemu oraz stworzenie nazwy 
grupy, która brzmi „Przyworskie Słoneczka”. Już 19 kwiet-
nia wybraliśmy się na pierwszą wycieczkę aby poznać opol-
skie zabytki oraz legendy. Mieliśmy okazję zwiedzić opolski 
Rynek, Katedrę oraz Wieżę Piastowską. Zakończyliśmy wy-
cieczkę warsztatami muzycznymi w Młodzieżowym Domu 
Kultury w  Opolu. Po powrocie z  wycieczki w  przedszkolu 
dzieci stworzyły piękne ilustracje, które stały się częścią kro-
niki projektu.

Na drugą wycieczkę wybraliśmy się do Muzeum Wsi 
Opolskiej. Tam, dzięki opowieściom pana przewodnika po-
znaliśmy specyfikę życia w dawnej opolskiej wsi. Mieliśmy 
też okazję poznać zawód kowala. Na zakończenie pobytu 
w  skansenie wzięliśmy udział w  warsztatach plastycznych. 
Dzieci specjalnymi kredkami tworzyły piękne ilustracje na 
lnianych torbach. Powstałe prace zostały zaprezentowane 
podczas finału projektu.

5 czerwca „Przyworskie Słoneczka” wzięły udział w fina-
le projektu „Opole moje miasto. Mały Opolanin”. Podczas 
barwnego korowodu dzieci i panie prezentowały stroje pod 
hasłem „Opole na ludowo”. Korowód wyruszył z  siedziby 
Młodzieżowego Domu Kultury, a gdy dotarliśmy pod Ratusz 
mieliśmy okazję spotkać się z  panem prezydentem Opola 
Arkadiuszem Wiśniewskim. Po zaprezentowaniu wspólnego 
tańca przez wszystkie grupy wyruszyliśmy do Parku Nadod-
rzańskiego gdzie odbywała się dalsza część finału.

Projekt „OPOLE, MOJE MIASTO. MAŁY OPOLANIN” 
miał na celu zbudować więź z  regionem naszych przed-
szkolaków oraz poznać wiele historycznych ciekawostek. 
Człowiek od najmłodszych lat powinien uczyć się o tym, co 
mu najbliższe i kształtować swoją tożsamość. Wielozmysło-
we poznawanie świata jest fundamentem rozwoju dziecka. 
Uczymy przez to co widzimy, co słyszymy, co smakujemy 
i co robimy.

Zdrowo jemy-zdrowo rośniemy.

Nietypowe warsztaty kulinarne odbyły się w Przedszko-
lu Publicznym w Przyworach. W  ich trakcie wiedzę na te-
mat zdrowego odżywiania zdobywały nasze przedszkolaki. 
Prowadząca spotkanie – dietetyk Weronika Szumlak w  in-
teresujący sposób przedstawiła dzieciom zawód dietetyka, 
poszerzyła wiedzę na temat zdrowego odżywiania i kształ-
towała prozdrowotne nawyki żywieniowe. Przedszkolaki ak-
tywnie brały udział w powstawaniu potraw i w ich wspólnej 
degustacji.

Wiosną w przedszkolu…
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Im bliżej wakacji, tym więcej atrakcji proponuje swoim 
wychowankom Przedszkole Publiczne z  Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Tarnowie Opolskim. Słoneczny Dzień Dziecka 
był jedną z nich. W tym dniu zarówno wystrój przedszkola, 
stroje dzieci oraz posiłki na talerzach – dosłownie wszyst-
ko „pomalowano” na żółto. Żółty korowód przedszkolaków, 
z  głośnym śpiewem na ustach przeszedł ulicami Tarnowa 
Opolskiego. To już ostatni z  Kolorowych Dni w  tym roku 
szkolnym. Ich celem obok integracji wszystkich grup we 
wspólnych zabawach czy konkursach, jest zapoznanie z war-
tościami odżywczymi sezonowych warzyw i  owoców oraz 
innych wartościowych dla zdrowia produktów.

Z okazji Dnia Dziecka na dzieci czekała także inna atrak-
cja: wycieczka do indiańskiej wioski HOCIOKA. Spotkanie 
z  Indianami, zapoznanie z  ich tradycjami, zwiedzanie in-
diańskich Tipi zakończone smażeniem kiełbasek – jeszcze 
na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków.

Przed nami uroczyste zakończenie roku, pożegnanie 
starszaków i  upragnione wakacje. Życzymy wszystkim 
przedszkolakom i ich rodzinom bezpiecznego wypoczynku.

Dzień Mamy i Taty!

Wyjątkowym Dniem w  Przedszkolu Publicznym z  Od-
działami Integracyjnymi im bł. Edmunda Bojanowskiego 
jest Dzień Mamy i  Taty, najlepsza okazja by zaprosić ich 
do pięknej, udekorowanej sali przedszkolnej. Z ogromnym 
przejęciem przedszkolaki recytowały wiersze, śpiewały oko-
licznościowe piosenki, tańczyły i składały życzenia płynące 
prosto z głębi małych serduszek. Wyrażali w ten sposób mi-
łość, szacunek i wdzięczność swoim rodzicom.

Doniosłe słowa i  starania małych artystów dostarczy-
ły zebranym wiele radości i  wzruszeń, o  czym świadczyły 
ogromne brawa płynące z widowni. Uroczystość uświetniły 
własnoręcznie wykonane upominki, laurki i kwiaty. Wszyst-
kim mamom i tatom życzymy wiele miłości, radości i pocie-
chy z dzieci.

Wycieczka do remizy strażackiej 
w Tarnowie Opolskim

Wycieczka do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tar-
nowie Opolskim stała się jedną z  naszych przedszkolnych 
tradycji. Każdego roku w maju uczestniczymy w spotkaniu 
ze strażakami.

Tegoroczne spotkanie poprowadził p. Jan Czech oraz 
ksiądz Tomasz Piontek.

Dzieci zwiedzały remizę, mogły wsiąść do wozów stra-
żackich oraz zobaczyć sprzęt strażacki i umundurowanie. Na 
zakończenie spotkania na dzieci czekał słodki poczęstunek.

Wyjazdowe warsztaty edukacyjne 
dla czwartoklasistów

Uczniowie czwartej klasy Szkoły Podstawowej w Kątach 
Opolskich mieli niesamowitą okazję uczestniczyć w darmo-
wych, trzydniowych warsztatach edukacyjnych, które odby-
ły się w dniach 29.05‒31.05 w Jarnołtówku w ośrodku „Zie-
mowit”. A wszystko to, dzięki przystąpieniu naszej szkoły do 
projektu: „Akademia Kompetencji Kluczowych w Aglome-
racji Opolskiej”.

Głównym celem warsztatów było opanowanie tajników 
efektywnego uczenia się oraz integracja klasy. W  trakcie 
zajęć uczniowie ćwiczyli między innymi umiejętność bu-
dowania pozytywnego nastawienia do nauki, wzmocnienia 
poczucia własnej wartości a także kreatywności w myśleniu 
i działaniu. Rozwijali umiejętność autoprezentacji, komuni-
katywności, przedsiębiorczości a także koncentracji poprzez 
naukę żonglowania. Zajęcia były bardzo ciekawe i inspirują-
ce dla uczniów. Wszyscy chętnie uczestniczyli w przygoto-
wanych przez trenerów warsztatach. Po zajęciach uczniowie 
z zapałem korzystali z basenu dostępnego na terenie ośrodka 
oraz spacerowali po okolicy Gór Opawskich. Dzieci miały 
okazję poznać nowych kolegów i koleżanki, gdyż w warszta-
tach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nakle 
oraz Górażdżach.

Wych. Anna Błońska
PSP Kąty Opolskie
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Najlepsza w województwie!
Z  ogromną radością informujemy, iż uczennica klasy 

V Publicznej Szkoły Podstawowej w  Kątach Opolskich Ju-
lia Mutz w  finale wojewódzkim konkursu recytatorskiego 
„Młodzież recytuje poezję”/„Jugend trägt Gedichte vor” zaję-
ła 1 miejsce w kategorii szkół podstawowych, a tym samym, 
dzieląc miejsce na podium wraz z inną uczestniczką, zasłu-
żyła na miano najlepszej w  województwie! Niesamowitym 
wykonaniem wiersza „Zwei Frösche” autorstwa Tiny Brigitty 
Lauffer przekonała jury, co doprowadziło do zwycięstwa!

Finał wojewódzki konkursu odbył się 7 czerwca 2017 r. 
w  byłym kościele ewangelickim w  Prószkowie. Organiza-
torem konkursu było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Niemców na Śląsku Opolskim.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Sylwia Michala, PSP Kąty Opolskie

Raszowa - półmetek projektu
„Kolekcjonerzy wiedzy

– mistrzowie eksperymentów”
Jesteśmy prawie na półmetku projektu „Kolekcjonerzy 

wiedzy – mistrzowie eksperymentów”, który realizowa-
ny jest w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym Stowarzyszenia 
Pro Liberis Silesiae w Raszowej. Projekt obejmuje także rok 
szkolny 2017/2018 i trwa do 31 maja 2018 roku.

Za nami kreatywne warsztaty „Moja wymarzona firma”, 
podczas których uczniowie nauczyli się, czym jest reklama 
i jak rozpoznać tricki marketingowe, dowiedzieli się, jak być 
przedsiębiorczym a przede wszystkim jak funkcjonuje firma 
i uczyli się zakładać swoją, wymarzoną.

Obecnie trwają zajęcia logopedyczne, warsztaty robotyki 
i  warsztaty matematyczno – logiczne. Widać już pozytyw-
ne efekty zajęć logopedycznych. Dzieci chętnie uczestniczą 
w zajęciach, gdyż mają one charakter zabawowy i są intere-
sująco prowadzone.

 Trwające warsztaty matematyczno – logiczne mają 
na celu rozwijanie zdolności logicznego myślenia, analizo-
wania danych oraz wyobraźni przestrzennej. Zadania ukie-
runkowane są na zwiększenie kreatywności oraz powiąza-
nie teorii z  praktycznym zastosowaniem w  życiu codzien-
nym. Uczniowie rozwiązują zadania, opracowują zagadki 
logiczne, gry matematyczne, które tworzą w  grupach lub 
indywidualnie.

Na warsztatach z  robotyki uczniowie zgłębiają wiedzę 
z dziedziny robotyki i automatyki, zarówno od strony prak-
tycznej, jak i  teoretycznej. Tu również uczą się logicznego 
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i  analitycznego myślenia oraz wzmacniają swoje umiejęt-
ności techniczne. Na zajęciach budują i programują roboty 
i uczą się kierowania nimi.

Wszyscy uczniowie wkładają w  swoją pracę dużo ener-
gii, są zaangażowani i mają satysfakcję z pokonanych trud-
ności. Przed nimi jeszcze wycieczki w miejsca edukacji bez-
pośredniej: do Arboretum w Wojsławicach a w nowym roku 
szkolnym do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik oraz 
kontynuacja tegorocznych warsztatów i nowe, przyrodniczo 
– eksperymentalne.

Projekt przynosi uczniom same korzyści, rozwijają się, 
stają się bardziej kreatywni, zyskują nowe umiejętności 
a szkoła poszerzyła swoją ofertę edukacyjną i została dopo-
sażona w sprzęt i narzędzia Technologii Informacyjno – Ko-
munikacyjnej (TIK) na potrzeby prowadzenia zajęć eduka-
cyjnych obecnie i w przyszłości.

Gabriela Burczek
koordynator projektu

Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia
Pro Liberis Silesiae w Raszowej

„Mały Opolanin” – ciekawy 
projekt z udziałem uczniów 

z Raszowej
W  tym roku miasto Opole obchodzi swoje 800-lecie. 

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia 
Pro Liberis Silesiae w Raszowej również włączają się w  ten 
jubileusz i uczestniczą w bardzo ciekawym projekcie „Opole, 
moje miasto. Mały Opolanin”.

Uczniowie brali udział w dwóch wycieczkach oraz warsz-
tatach artystycznych. Poznali genealogię miasta, zabytki, 
historię, symbolikę, specyfikę Opola i  regionu, jego wielo-
kulturowość, potrawy regionalne, ciekawostki z życia daw-
nych Opolan, legendy związane z miastem. Mieli możliwość 
porównania warunków życia i  zajęć dawnych i  obecnych 
mieszkańców miasta. Oprócz zwiedzania dzieci uczestni-
czyły w  ciekawych warsztatach muzycznych, rytmicznych 
czy plastycznych, gdzie poszerzały swoje umiejętności i za-
interesowania. Dodatkowo warunkiem uczestnictwa było 
wykonanie kroniki całego projektu oraz proporczyku, który 
towarzyszył uczniom podczas każdego wyjazdu.

Projekt przewidywał wdrożenie do wspólnych działań 
bezpośrednio dzieci i  ich nauczycieli, a  pośrednio – osoby 
z  najbliższego środowiska lokalnego dziecka. Uczniowie 
mogli wziąć udział w konkursach opisując historie przeży-
te przez członków rodziny związane z Opolem. Uczestnicy 
dzięki takim projektom budują swoją więź z  miejscem za-
mieszkania i  regionem w  oparciu o  zdobyte wiadomości, 
własne działania oraz zabawy tematyczne.

Projekt zakończył się 5 czerwca 2017 r. integracyjnym 
spotkaniem około 700 uczestników projektu z  różnych 
szkół, którzy zdobytą wiedzę i  umiejętności prezentowali 
poprzez udział w konkursach, występach, a także uczestni-
cząc w przemarszu ulicami Opola prezentując stroje z okre-
su baroku i przedstawiające mniejszości narodowe w mieście 
Opolu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej

Uczniowie z Bautzen na międzysz-
kolnej wymianie w Raszowej

Od 8 do 11 maja 2017 roku gościli w  Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w  Ra-
szowej, uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły Marii Montessori 
z Bautzen. Była to już ich kolejna wizyta i tym razem zawitali 
do nas trzecioklasiści wraz z opiekunkami. Do tego ważnego 
wydarzenia wszyscy gorliwie się przygotowali. Nauczyciele 
wraz z  Dyrekcją opracowali program pobytu gości, dzieci 
napisały i  wysłały listy ze swoją charakterystyką a  rodzice 
dopracowali szczegóły, aby obu stronom podobała się ta for-
ma edukacji.
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Uczniowie z obu krajów spędzili czas na nauce i zabawie, 
zwiedzili najbliższe okolice i poznali nasze piękne zakątki. 
Zachwycili się Opolem, które poznali przy pomocy gry miej-
skiej. Jakie zdziwienie było, gdy okazało się, że niektóre sło-
wa brzmią podobnie w  obu językach. Bardzo podobała im 
się winda Pater noster w Urzędzie Wojewódzkim, którą uru-
chomiono specjalnie dla nich. W Muzeum Polskiej Piosenki 
wszyscy przebierali się za gwiazdy estrady. Opolskiego ZOO 
i Juraparku w Krasiejowie dzieci nie chciały opuszczać i skło-
nił je do tego dopiero argument o czekającym nad Jeziorem 
Turawskim ognisku i kolejnych wieczornych atrakcjach.

Dzięki wymianie ze szkołą z  Bautzen dzieci zrobiły 
ogromny postęp w  mówieniu w  języku niemieckim, otwo-
rzył im się „magazyn”, w którym do tej pory przechowywały 
słownictwo, zwroty i  zdania. Kolejne dzieci zauważyły, że 
potrafią pisać po niemiecku i nawet czasami lepiej niż kolega 
z Niemiec, bo wspólnie wieczorami opisywali miniony dzień, 
co je zmotywowało do dalszej pracy. Również wspólne zaba-
wy, np. uniwersalna piłka nożna, śpiew, warsztaty artystycz-
ne były okazją do wykorzystania umiejętności językowych.

Te wszystkie działania mają na celu m.in. łamanie barier 
językowych, kulturowych, otwarcie i  uwrażliwienie dzieci 
na drugiego człowieka oraz przygotowanie ich do wyzwań, 
jakie przed nimi stawia nowoczesny świat. Jakie owoce przy-
niesie wymiana ze szkołą z Bautzen, będziemy obserwować 
na bieżąco, a na pewno przekonamy się o tym już za rok, bę-
dąc z rewizytą u uczniów w Bautzen.

Projekt ten został sfinansowany przez Polsko-Niemiecką 
Współpracę Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk).

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae 

w Raszowej

Miasto, w którym rządzą dzieci

W  dniach 03‒07.07.2017 r. na terenie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Opo-
lu dzieci wybudowały już piąte własne polsko-niemieckie 
miasteczko pod patronatem Wójta Gminy Tarnów Opolski. 
W tegorocznej edycji Mini Miasta wzięło udział ponad 170 
uczestników z województwa opolskiego, śląskiego i zza gra-
nicy. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, 
a  kreatywność dzieci nie znała granic. Młodzi obywatele 
miasta dokładnie wiedzieli, czego oczekują i pragną w swo-
im mieście. Oprócz możliwości realizacji własnych projek-
tów budowlanych, takich jak: domki, tarasy, restauracje czy 
wozy campingowe mogły poznać ciekawe zawody, a  także 
uczyć się samodzielności. W  myśl zasady demokracji po-
dejmowały najważniejsze decyzje i przejmowały inicjatywę 
w mieście. Przeprowadzono także tajne głosowanie nt. przy-
szłości Mini Miasta i  jego wizji na kolejne lata. Pozytywne 
wyniki głosowania zostały przekazane organizatorom.

Wieści ze szkół i przedszkoli



16

Gmina Tarnów Opolski

nr 2/2017

Mini Miasto jest miejscem rozwijania swoich zaintereso-
wań, stąd też gościliśmy w nim wielu znakomitych gości. Do 
ratusza dziecięcego przybyli, m.in. Marszałek Województwa 
Opolskiego p. Andrzej Buła, konsul RFN w Opolu, p. Sabine 
Haake aby wspólnie z dziećmi porozmawiać o funkcjonowa-
niu miasta i ich potrzebach. Jednakże znakomitych gości nie 
brakowało także w każdym innym obszarze. Dzieci poznały 
zasady pracy fizjoterapeuty, pielęgniarki, ratownika medycz-
nego, urzędnika państwowego lub filozofa czy dziennikarza. 
Wizyta każdego z  gości cieszyła się dużym zainteresowa-
niem, a dzieci z chęcią poznawały tajniki ich pracy.

Miasteczko dziecięce wspiera także kreatywność dzie-
ci: w  teatrze, cyrku, filharmonii, pracowni artystycznej 
lub kuchni dziecięcej rozwijaliśmy pasje i  zainteresowania 
dzieci. Dzieci nie tylko tworzyły, ale także współpracowały 
z profesjonalistami. Obszar kreatywny stwarzał możliwość 
eksperymentowania. W Kuchni dziecięcej tworzyliśmy no-
watorskie potrawy z wykorzystaniem niecodziennych skład-
ników, np. aquafaby. Eksperymentalną kuchnię odwiedziło 
także wielu gości, m. in. Julia Cymbaluk, zwyciężczyni Ma-
sterchefa Juniora, czy Akademia Młodego Kucharza.

Każdy obywatel Mini Miasta miał możliwość zdoby-
cia tytułu mistrza w  danej dziedzinie, musiał przygotować 
rzecz, budowlę czy potrawę według własnego przepisu.

Organizatorem projektu wakacyjnego Mini Miasto jest 
Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae, a projekt został wsparty 
przez Instytut Stosunków Zagranicznych (IFA).

Z serca dziękujemy wszystkim rodzicom, sponsorom za 
pomoc i wsparcie naszego projektu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae

w Raszowej

Budki lęgowe
Z  inicjatywy Wójta Gminy Tarnów Opolski w  maju 

uczniowie klas piątych i  szóstych Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Mikołaja Kopernika w  Tarnowie Opolskim 
ochoczo zabrali się do budowania dla ptaków budek lęgo-
wych – specjalnie przygotowanych konstrukcji, wykonanych 
z drewna, przeznaczonych na gniazda, głównie dla ptaków. 
Sprawnie wbijając gwoździe i malując ekologicznymi farba-
mi przygotowali kilkadziesiąt skrzynek.

Ptaki nie tylko pięknie śpiewają, są ozdobą parków, ogro-
dów, lasów. Już pod koniec XIX wieku leśnicy zauważyli, że 
w ekosystemach naturalnych, gdzie występuje wiele gatun-
ków ptaków, mniej jest szkodników. Gospodarka człowie-

ka, związana z wycinaniem lasów zagraża wielu gatunkom. 
Wprawdzie nasadzane są młode drzewa w  miejsca wycię-
tych, ale czas, w którym powstanie naturalna dziupla liczony 
jest w dziesiątkach lat. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi 
na fakt, że ptaki odgrywają ogromną rolę w przyrodzie, dla-
tego budowa budek lęgowych jest jak najbardziej wskazana.

Sylwia Topola
Nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Op.

Orły naszej szkoły
W  Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Ko-

pernika w Tarnowie Opolskim gala „Orły naszej szkoły” 
na stałe wpisała się do kalendarza uroczystości szkol-
nych. Odbywa się ona w  ostatnim tygodniu nauki, gdy 
podsumowuje się pracę za miniony rok szkolny.

Dnia 21 czerwca 2017 r. na uroczystość przybyli za-
proszeni goście: Zastępca Wójta Gminy Tarnów Opolski 
Pani Magdalena Chudowska, Przewodniczący Komisji 
Oświaty Pan Zygmunt Pietruszka, przedstawiciele Kura-
torium Oświaty w Opolu Panie Jadwiga Szramiak i Kry-
styna Czollek a  także rodzice. Był to wyjątkowy dzień 
dla uczniów, którzy z niecierpliwością wypatrywali swo-
ich nominacji. Spośród nominowanych uczniów statuet-
kę orła z  konkretnego przedmiotu otrzymuje ten, który 
w  bieżącym roku szkolnym uzyskał najlepsze wyniki, 

Wieści ze szkół i przedszkoli
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zajmował wysokie miejsca w  konkursach oraz wykazy-
wał się dużą aktywnością i  zaangażowaniem. Uroczy-
stość miała charakter Gali Oscarowej. Wręczaniu nagród 
towarzyszyła spora porcja emocji i wzruszeń.

Statuetki orłów z poszczególnych przedmiotów otrzymali:
 � Plastyka – Maja Cebula
 � Religia – Daniel Kamela
 � Muzyka – Malwina Lis
 � Historia – Szymon Lotz
 � Przyroda – Iza Jajak
 � Zajęcia techniczne – Katarzyna Pancerz
 � Zajęcia informatyczne – Adrian Mazur
 � Język mniejszości narodowej – język niemiecki
– Wiktoria Dyga

 � Język angielski – Adrian Mazur
 � Matematyka – Szymon Muc
 � Język polski – Katarzyna Pancerz
 � Wychowanie fizyczne – Julia Klama

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy
wszystkich uczniów do zdobycia

tych prestiżowych nagród za rok!

Wręczenie nagród za konkursy 
przedmiotowe

W dniu 13 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie 
gratulacji i upominków dla dzieci z naszej gminy, które dosta-
ły się do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych. 
Oficjalne wręczenie odbyło się w Urzędzie Gminy, gdzie dla 
dzieci i nauczycieli przygotowano drobny poczęstunek.

Lista laureatów
Szkoły podstawowe:

 � Aleksandra Pordzik – Język Niemiecki – Zespół Szkolno-
-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae,

 � Maksymilian Krol – Język Niemiecki – Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Nakle

 � Wiktoria Dyga – Język Niemiecki – Publiczna Szko-
ła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w  Tarnowie 
Opolskim

 � Marek Szymborski – Język Niemiecki – Publiczna Szko-
ła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w  Tarnowie 
Opolskim

 � Julia Mutz – Język Niemieck – Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Kątach Opolskich

 � Izabela Jajak – Język Niemiecki – Publiczna Szkoła Pod-
stawowa im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim

Szkoły Gimnazjalne
 � Julia Krupop – Język Niemiecki – Publiczne Gimnazjum 
w Tarnowie Opolskim

Wszystkim laureatom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

Rajd do Olszowej otworzył sezon
Po wielu kwietniowych perypetiach pogodowych, 

27.05.2017 r. doszło do pierwszego w tym sezonie rajdu rowe-
rowego. Na starcie jak zawsze mogli stanąć wszyscy amato-
rzy pedałowania, niezależnie od wieku, miejsca zamieszka-
nia i przynależności partyjnej. Rajd organizowany trochę na 
tzw. kolanie był wyjątkowo udany. Trasa została opracowana 
perfekcyjnie przez pracowników hali sportowej, a prowizo-
ryczność imprezy dotyczyła tylko jej terminu. Ze względu na 
natłok komunii i napięty grafik meczowy prowadzącego, do-
słownie w ostatniej chwili data została zaklepana. Frekwen-
cja na tym na szczęście nie ucierpiała i o godz. 14:00 w sobotę 
pod halą sportową stawiło się 15 cyklistów, rozleniwionych 
przedłużającą się zimą i żądnych przygód. Paru jeszcze nie 
dojechało ze względu na inne zobowiązania. Właściwie na 
inaugurację sezonu mieliśmy jechać do Turawy, ale ….. czyż 
nie fajnie jechać rowerem wśród pól porośniętych kwitną-
cym rzepakiem? No właśnie. Turawa i tak nam nie ucieknie.

Kręte ścieżki rowerowe poprowadziły peleton do Par-
ku Miniatur Sakralnych w  Olszowej, położonej ok. 27 
km od Tarnowa Opolskiego, ale oprócz parku po drodze 
czekało na nas wiele innych atrakcji i  pięknych wido-
ków z Górą Św. Anny na czele. Co można było zobaczyć 
na miejscu i  co przeżyć po drodze, widać na zdjęciach 
pstrykanych przez najlepszego fotografa wycieczkowe-
go, który po prostu czyta w myślach prowadzącego oraz 
zawodowego fotografa a rowerzystę amatora, który dość 
krytycznie podchodzi do swoich dzieł i udostępnia nam 
tylko starannie wyselekcjonowane fotki – pozostaje wie-
rzyć, że to te najlepsze zdjęcia wykonane jego ręką, okiem 
i  aparatem. Z  jednym wszyscy na pewno się zgodzą, żal 
było odjeżdżać z Olszowej.

Zdjęcia zdjęciami, ale żeby przeżyć prawdziwą przy-
godą trzeba się trochę zmęczyć. W  peletonie turystycz-
nym zawsze można pogadać i  liczyć na pomoc kolegów 
rowerzystów, dlatego nasze wycieczki upływają w  miłej 
atmosferze i te pięćdziesiąt parę kilometrów nie wiadomo 

Wieści ze szkół i przedszkoli
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kiedy znika. Droga powrotna wcale się nie dłużyła i ani 
się obejrzeliśmy, a już był Szymiszów, tradycyjne miejsce 
odpoczynku, a później Ogórek i po paru obrotach peda-
łami zakończyliśmy jazdę w Tarnowie Opolskim.

Chociaż po drodze widzieliśmy gromadzące się na 
horyzoncie chmury, to burza nie nadeszła, za to dzięki 
pokrętnemu planowi organizatora, tenże mógł w niedzie-
lę wesprzeć swój ukochany zespół o równie buńczucznej 
nazwie i przyczynić się do zwycięstwa Burzy nad Kosmo-
sem. To się nazywa udany weekend.

Zawodnicy ASW przywożą 
10 medali z Grodziska Wlkp.

Podopieczni sensei Pawła Paponia z Gogolina przyzwy-
czaili już chyba wszystkich do swoich niemałych sukcesów. 
Tym razem 11-osobowa kadra Akademii, pod kierownic-
twem Międzynarodowej Sędziny Karate Olimpijskiego 
WKF, pełniącej funkcję Wiceprezesa ASW – sensei Iwony 
Kielian, przywiozła aż 10 medali z  Turnieju w  Grodzisku 
Wielkopolskim!

Zawody miały miejsce 27 maja 2017 roku w Hali Spor-
towej przy ulicy Żwirki i Wigury w Grodzisku Wielkopol-
skim. Organizatorem był sensei Krzysztof Szeffner z Nowe-
go Tomyśla, prywatnie przyjaciel sensei Paponia. Turniej 
został przeprowadzony wg zasad i  przepisów IKO (Inter-
national Kyokushin Organization), stąd widoczne były róż-
nice np. przy podziale na kategorie wiekowe: Zawodnicy 

ASW, którzy mają 12 lat w  bieżącym roku startują w  ka-
tegorii kadetów, tutaj byli już młodzikami. Skutkowało to 
z innymi zasadami podczas walk oraz innymi kata. Kadra 
spisała się jednak fenomenalnie przywożąc aż 10 indywidu-
alnych medali...

Od kilku tygodni bardzo chwalony jest Kamil Kaliński 
(senior +80kg), Trenerzy wspominali, że medal w jego wy-
konaniu jest kwestią czasu. Kaliński potwierdził swoje po-
stępy treningowe i wywalczył złoto. Znów podwójne złoto 
należy do Martyny Diak, która w bieżącym roku startowała 
już na 5 turniejach, zdobywając m.in. Grand Prix Polski Ka-
rate i podwójne Mistrzostwo Opolszczyzny, łącznie 8 zło-
tych medali, 1 srebrny i 1 brązowy. Na temat Martyny, sen-
sei Papoń rozmawiał niedawno z Wiceprezesem Polskiego 
Związku Karate – shihan Andrzejem Drewniakiem. Mo-
żemy potwierdzić, że Martyna Diak będzie reprezentować 
Polskę podczas zbliżających się Mistrzostw Europy KWF, 
które odbędą się w  październiku 2017 w  Polsce. Docelo-
wo Akademia planuje wystawić 3‒4 zawodników na ME.

Ze swojego występu może być bardzo zadowolona Hanna 
Fert, mimo braku medalu wykonała kata niezwykle staran-
nie i precyzyjnie. Zabrakło trochę szczęścia.

Wszystkie medale Zawodników ASW w  Grodzisku 
Wielkopolskim:

 � 1. miejsce – DIAK MARTYNA (kata juniorek 
młodszych)

 � 1. miejsce – DIAK MARTYNA (kumite juniorek 
młodszych)

 � 1. miejsce – KALIŃSKI KAMIL (kumite seniorów)
 � 2. miejsce – KRAWCÓW NATALIA (kata kadetek)
 � 2. miejsce – KRAWCÓW ALAN (kata młodzików)
 � 2. miejsce – TRYCZYŃSKA ZUZANNA (kumite junio-
rek młodszych)

 � 2. miejsce – JEZIERZAŃSKA KINGA (kumite 
młodziczek)

 � 3. miejsce – CIOMPLIK ANNA – kumite młodziczek
 � 3. miejsce – JEZIERZAŃSKA KINGA (kata młodziczek)
 � 3. miejsce – PYDYCH BARTOSZ (kata młodzików)

„Jestem dumny! Mam zaszczyt pracować z  wspaniałymi 
młodymi sportowcami, którzy mogą już czuć zmęczenie cią-
głymi startami i  intensywnymi przygotowaniami do kolej-
nych turniejów. Swoją ambicją i  ciężką pracą na treningach 
pozwalają mi być spokojnym, wręcz pewnym o każdy kolejny 
turniej, ponieważ wiem, że oni znów przywiozą worek me-
dali – wypracowali sobie markę, której nikt im nie zabierze. 
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Mnie, jako trenera bardzo to cieszy, cieszy rodziców ale przede 
wszystkim sprawia ogromną radość samym zawodnikom. 
Mam wielki szacunek do tego co robią. Powiem raz jeszcze, 
że jestem dumny! Życzę każdemu trenerowi takich ludzi, jacy 
trenują w Akademii.”

Paweł Papoń – Prezes Zarządu ASW.

Dziękujemy Panom: Markowi Bartylli i Jarosławowi Py-
dychowi, którzy zaoferowali dowóz zawodników do Grodzi-
ska oraz zrezygnowali z pieniędzy na paliwo, dzięki czemu 
wszyscy otrzymali spore kieszonkowe w McDonaldzie.

Martyna Diak wystartuje na
Mistrzostwach Europy Karate!

Martyna Diak, to zdecydowanie najbardziej utytułowana 
Zawodniczka, wychowanka Akademii Sztuk Walki Tarnów 
Opolski – Zdzieszowice. Posiada 4 kyu (zielony pas), na swo-
im koncie ma dziesiątki złotych, srebrnych i kilka brązowych 
medali. Jest sześciokrotną Mistrzynią Opolszczyzny, w wo-
jewództwie niepokonana od trzech lat. W roku 2017 w Kiel-
cach wywalczyła Grand Prix Polski Kyokushin Karate.

Mistrzostwa Europy KWF planowane są na paździer-
nik 2017 w  Polsce. Docelowo ASW ma reprezentować 3‒4 
zawodników.

LZS Kąty Opolskie

Derbowym zwycięstwem nad drużyną LZS Kosorowice, 
Odra Kąty Opolskie przypieczętowała upragniony i zasłużo-
ny awans do klasy A. W zwycięskim 4:1 meczu nad lokalnym 
rywalem bramki strzelali: Krzysztof Pudelko dwie, Roman 
Grel i Daniel Żur. Honorową bramkę dla Kosorowic zdobył 
Mariusz Sparwasser. Ostatni raz na poziomie A klasy Odra 
Kąty Opolskie grała w sezonie 2007/2008.

Obecny sezon był bardzo udany. W 24 meczach drużyna 
zdobyła 61 pkt, na co złożyło się 19 zwycięstw, 4 remisy i tyl-
ko jedna porażka. Drużyna opiera się w większości na miej-
scowych zawodnikach z  Kątów Opolskich, Przywór i  Mie-
dzianej. Trenerem jest Dariusz Zawalniak, który w swojej za-
wodniczej karierze reprezentował barwy takich klubów jak: 
Górnik Wałbrzych, Varta/Odra Namysłów, MKS Kluczbork. 
Prezesem klubu od 10 lat jest Piotr Blaut.

Oprócz sukcesu drużyny piłkarzy warto wspomnieć 
również o  sekcji tenisa stołowego. Tenisiści stołowi dwóch 
teamów Odry w  obecnych rozgrywkach wywalczyli awans 
do III i II ligi. Szczególnie gra na poziomie II liga to wielka 
promocja całej Gminy gdyż tenisistom przyjdzie się mierzyć 
m.in. z rywalami z Żywca, Bielska-Białej i Mikołowa.

Życzymy powodzeni!

Z okazji awansu
dalszych sukcesów

w karierze sportowej
całej drużynie 

Odry Kąty Opolskie
życzy

Krzysztof Mutz
Wójt Gminy Tarnów Opolski
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Schodami do celu
Zawsze uśmiechnięty, skromny, optymista – taki wła-

śnie jest Paweł Ruszała, kolejny młody sportowiec, którym 
może poszczycić się gmina Tarnów Opolski. Obchodzący 
w tym roku 25 urodziny, ma na swoim koncie już wiele war-
tościowych statuetek. Jego pasja biegowa, która narodziła się 
w  gimnazjum, stała się ostatecznie sposobem na życie. Jak 
mówi sam Paweł, „bieganie to nie tylko dyscyplina sportu, to 
czas na przemyślenia i czas na odpoczynek, nawet wtedy, gdy 
trening jest fizycznie wyczerpujący”.

Zaledwie paręnaście dni temu, wysiłek sportowca za-
owocował po raz kolejny – mieszkaniec Kątów Opolskich 
został wicemistrzem Polski w  biegu po schodach podczas 
Sky Tower Run we Wrocławiu, ulegając jedynie mistrzowi 
świata w tej konkurencji. Bynajmniej, nie jest to przypadko-
we osiągnięcie Pawła w  tej dyscyplinie – rok temu biegacz 
zdobył tytuł 2 wicemistrza Polski. Sportowiec z nadzieją pa-
trzy w przyszłość, ale szczerze przyznaje, że najtrudniejszym 
etapem przygotowań jest zawsze... znalezienie odpowiednie-
go miejsca treningu. „W  pobliżu Kątów Opolskich nie ma 
żadnych wysokich budynków, na których byłaby możliwość 
trenowania. Ćwiczę w Opolu, w bloku, gdzie mieszka moja 
mama, ale wysokość tego budynku jest zbyt niska, żeby zre-
alizować poważny plan treningowy. Niestety, brakuje miejsc 
naprawdę wysokich, takich jak na przykład Sky Tower we 
Wrocławiu, ale nawet tam nie ma możliwości, żeby pobie-
gać” – tłumaczy Paweł.

Innym problemem biegacza-amatora jest brak możli-
wości profesjonalnej opieki. Jak w przypadku wielu dobrze 
zapowiadających się sportowców, Paweł wybiera między 
odnową biologiczną, nowym sprzętem, suplementami diety 
a opłatą startową za kolejny bieg. Swoje zamiłowanie do ak-
tywności musi dodatkowo pogodzić ze studiami na Politech-
nice i pracą w Elektrowni Opole.

Nie przeszkadza to jednak w zdobywaniu następnych ty-
tułów, również w biegach ulicznych. Przykładem jest I Bieg 
Tarnowski w Tarnowie Opolskim na dystansie 10 km, gdzie 
Paweł został najlepszym zawodnikiem w gminie oraz 7 Pół-

maraton Opolski, podczas którego sportowiec zajął 3 miejsce 
w województwie i 1 miejsce w klasyfikacji mężczyzn 18 – 29 
lat, udowadniając tym samym, że wielka pasja i  zaangażo-
wanie może być gwarancją sukcesu na różnych dystansach 
i w różnych dyscyplinach. Na pytanie o plany na przyszłość 
biegacz odpowiada krótko „Jestem skoncentrowany na tre-
ningach, sprawia mi to ogromną przyjemność, dlatego też 
musi być dobrze”. Młodemu sportowcowi gratulujemy suk-
cesów i  życzymy wszystkiego dobrego w dalszej drodze na 
sam szczyt!

Karolina Matuszek
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