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Drodzy Mieszkańcy Gminy Tarnów Opolski,
przed nami najpiękniejszy okres w roku, niech więc czas Świąt Bożego Narodzenia 

odrodzi w nas spokój, harmonię i radość. 
W naszych domach niech zagości prawdziwie rodzinna atmosfera pełna ciepła i miłości. 

A Nowy Rok przyniesie dużo zdrowia, pogody ducha, spełnionych marzeń, 
oraz satysfakcji i wielu sukcesów.

Krzysztof Mutz
Wójt Gminy

Rudolf Urban
Przewodniczący Rady Gminy
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Wójt

Wywiad z wójtem – odważne plany na 
nowy rok!

GOK wciąż kręci!

Karuzela zdarzeń GOK wcią zachwy-
ca i zaskakuje nowymi atrakcjami - w 
okresie przedświątecznym było ich 
szczególnie dużo.

Sport

Tarnowscy sportowcy nie zasypują 
gruszek w popiele. W tym numerze 
kolejne sukcesy i medale.
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Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb bibilijny,Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb bibilijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”
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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

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy
Dnia 28 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 9:00 w sali budynku PKP

w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4 odbędzie się sesja Rady Gminy Tarnów Opolski.

UWAGA – CHOINKI!!!
Wigilia już niebawem, a więc zgodnie z tradycją najmłod-

si domownicy zabiorą się do strojenia choinki. Wielu z nas 
nie wyobraża sobie innego drzewka niż żywe, które nadaje 
świętom niepowtarzalny klimat. Niestety zdarzają się jesz-
cze osoby, które nie zamierzają płacić za drzewko i wycinają 
świerka czy jodłę pod osłoną nocy, aby nie ponosić dodatko-
wego wydatku świątecznego.

Gra nie jest warta świeczki. Z powodu suszy w lesie trud-
no znaleźć ładny okaz świerka czy jodły. Ponadto ewentual-
nych amatorów takiej „przygody” powinny odstraszyć kary, 
które może nałożyć Straż Leśna. Za nielegalny wjazd na te-
ren lasu oraz wycięcie drzewka można otrzymać grzywnę 
do 5 000 złotych nie licząc wstydu związanego z ewentualna 
„wpadką” podczas nielegalnego wycinania choinki z lasu.

Podziękowania
Serdeczne wyrazy podziękowania dla Pań Barbary La-

bisz, Gizeli Knosala, Teresy Kozołup, Sylwii Kurc-Kla-
ma, Katarzyny Zyła, Lidii Michalskiej, Anny Borucińskiej, 
Agnieszki Mazur, Władysławy Matuszczyk oraz Państwa 
Anieli i  Zygfryda Joniec, którzy w  mijającym roku dbali 
o nawodnienie naszych wspólnych koszy ozdobnych z kwia-
tami, dzięki którym reprezentacyjne place i  skwery naszej 
miejscowości nabrały pięknego wyglądu. Dziękujemy rów-
nież gospodarstwu ogrodniczemu Heniczek z Miedzianej za 
dostarczenie i nasadzenie sadzonek kwiatów w naszych ko-
szach. To dzięki Waszemu zaangażowaniu, nasza przestrzeń 
staje się odrobinę ładniejsza.

Paweł Kampa, Sołtys Wsi Tarnów Opolski

Od dnia rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu 
dróg uruchomione zostaną telefony osób odpowiedzialnych 
za kierowanie i koordynację prac.

Bieżące informacje dotyczące przejezdności i stanu dróg 
w okresie zimowym można uzyskać w Obwodzie Drogowym 
Chrząstowice pod nr tel. 605 424 010, jak również w siedzi-
bie Zarządu Dróg Powiatowych tel. 77 411 40 69, 441 40 70.

Do obowiązku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu 
należy odśnieżanie ulicy Krapkowickiej na trasie Kąty Opol-
skie – Przywory. Informację o zimowym utrzymaniu tej dro-
gi można uzyskać pod nr tel. 77 459 18 80.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest 
odpowiedzialna za utrzymanie Drogi Krajowej nr 94 Opo-
le – Strzelce Op.  Informacji oraz zgłoszeń dot. zimowego 
utrzymaniu dróg można dokonać pod nr tel. 77 461 36 56, 
tel. kom. 600 241 560.

Odśnieżanie oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych 
wykonuje Park Technologiczno Innowacyjny w Przyworach 
ul. Wiejska 13. Do pomocy przy odśnieżaniu w celu uspraw-
nienia prac poproszeni zostali rolnicy z terenu gminy, będą 
oni odśnieżać drogi gminne w miejscowościach Przywory, 
Kąty Op., Nakło oraz Raszowa.

W razie utrudnionego przejazdu drogami gminnymi 
fakt należy zgłosić pod nr tel. 503 576 146.

Przypominamy mieszkańcom, iż zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zobowią-
zuje się do:
1) Niezwłocznego uprzątnięcia ze śniegu, lodu i błota chod-

nika bezpośrednio przyległego do nieruchomości przez:
 � odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu 
pieszych lub pojazdów,

 � podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograni-
czających śliskość chodnika, przy czym piasek lub inne 
materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodni-
ka niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2) Usunięcia sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów nie-
ruchomości służących do użytku publicznego bezzwłocz-
nie po ich pojawieniu się.

3) Usunięcia z ulicy oraz chodnika przywiezionego węgla, 
koksu i innych materiałów oraz oczyszczenie ich z po-
zostałości po ww. materiałach przez osobę, do której go 
dostarczono.

Na terenie gminy zlokalizowane są drogi należące do Za-
rząd Dróg Powiatowych w Opolu przy ul. Książąt Op. 27 (nie 
przez gminę Tarnów Opolski!).

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg 
w gminie w sezonie 2016/2017

Drogi utrzymywane przez ZDP w Opolu

nr drogi nazwa ulicy

Kąty Opolskie

1716
Kościelna

Odrzańska

1768 Szeroka

Kosorowice

1712
Opolska

Tarnowska

1829 Św. Jacka

Miedziana

1712 Wiejska

Nakło

1749 Raszowska

1750 Tarnowska

Przywory

1712 Zawadzkiego

Raszowa

1712 Ozimska

1748 Cygana

1749 Nakielska

1764 Mickiewicza

Tarnów Opolski

1712
Klimasa

Dworcowa

1767 Powstańców Śl.

1750 Nakielska

Walidrogi

1751 Dąbrowicka
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Urząd Gminy Tarnów Opolski informuje, że w przy-
szłym roku stawki opłat za odpady nie ulegają zmianie. Bar-
dzo prosimy przy dokonywaniu przelewów o podawanie nu-
meru konta podatnika, co ułatwia właściwe zaksięgowanie 
należności.

Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza
ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obo-
wiązujące od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 
2018 roku na terenie miejscowości Kąty Opolskie i Przywory 
w Gminie Tarnów Opolski, ustalone na podstawie art. 24a 
ust. 1, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. 
U. z 2015 r., poz.139 ze zm.) oraz Uchwałą nr XXVII/189/2016 
Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 06 grudnia 2016 r.
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:
 �cena za odprowadzanie 1 m3 ścieków od wszystkich odbior-
ców (za ścieki bytowe i przemysłowe) – grupa G1 i G2: 7,95 zł
 �cena opłaty abonamentowej – odbiorcy indywidualni grupa 
G1- za rozliczenie jednego przyrządu pomiarowego za jeden 
okres rozliczeniowy (2 m-ce):

• licznik główny: 9,34 zł
• podlicznik: 6,35 zł

 �cena opłaty abonamentowej – odbiorcy pozostali grupa G2 
(instytucjonalni, firmy) – za rozliczenie jednego przyrządu 
pomiarowego za jeden okres rozliczeniowy (1 m-c):

• licznik główny: 7,23 zł
• podlicznik: 4,25 zł

Do cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług 
w obowiązującej wysokości.

Płatności za wywóz odpadów w 2017 roku

Rejon 1: Tarnów Opolski

MIESIĄC

DNI WYWOZU
Odpady 

komunalne
niesegrego-

wane

Odpady segregowane

pojemnik 
czarny

pojemnik 
„żółty”

pojemnik 
„zielony”

pojemnik brązowy

popiół bio

Styczeń 3, 17, 31 24 3 3, 17, 31 -

Luty 14, 28 21 - 14, 28 -

Marzec 14, 28 21 14 14, 28 -

Kwiecień 11, 25 18 - 11, 25 -

Maj 9, 23 16 23 - 16

Czerwiec 6, 20 13 - - 6,27

Lipiec 4, 18 11 - - 18

Sierpień 1, 14, 29 8 1 - 8, 29

Wrzesień 12, 26 5 - - 19

Październik 10, 24 3, 31 10 - 10, 24

Listopad 7, 21 28 - 7, 21 -

Grudzień 5, 19 27 19 5, 19 -

Rejon 2: Kąty Opolskie, Miedziana, Przywory

MIESIĄC

DNI WYWOZU
Odpady 

komunalne
niesegrego-

wane

Odpady segregowane

pojemnik 
czarny

pojemnik 
„żółty”

pojemnik 
„zielony”

pojemnik brązowy

popiół bio

Styczeń 4, 18 25 4 4, 18 -

Luty 1, 15 22 - 1, 15 -

Marzec 1, 15, 29 22 15 1,15,29 -

Kwiecień 12, 26 19 - 12, 26 -

Maj 10, 24 17 24 - 17

Czerwiec 7, 21 14 - - 7, 28

Lipiec 5, 19 12 - - 19

Sierpień 2, 16, 30 9 2 - 9, 30

Wrzesień 13, 27 6 - - 20

Październik 11, 25 4, 31 11 - 11, 25

Listopad 8, 22 29 - 8, 22 -

Grudzień 6, 20 28 20 6, 20 -

Rejon 3: Nakło,  Walidrogi,  Raszowa

MIESIĄC

DNI WYWOZU
Odpady 

komunalne
niesegrego-

wane

Odpady segregowane

pojemnik 
czarny

pojemnik 
„żółty”

pojemnik 
„zielony”

pojemnik brązowy

popiół bio

Styczeń 5, 19 26 5 5, 19 -

Luty 2, 16 23 - 2, 16 -

Marzec 2, 16, 30 23 16 2,16,30 -

Kwiecień 13, 27 20 - 13, 27 -

Maj 11, 25 18 25 - 18

Czerwiec 8, 22 16 - - 8, 29

Lipiec 6, 20 13 - - 20

Sierpień 3, 17, 31 10 3 - 10, 31

Wrzesień 14, 28 7 - - 21

Październik 12, 26 5 12 - 12, 26

Listopad 9, 23 3, 30 - 9, 23 -

Grudzień 7, 21 28 21 7, 21 -

Rejon 4: Kosorowice

MIESIĄC

DNI WYWOZU

Odpady 
komunalne
niesegrego-

wane

Odpady segregowane

pojemnik 
czarny

pojemnik 
„żółty”

pojemnik 
„zielony”

pojemnik brązowy

popiół bio

Styczeń 9, 20 27 9 9, 20 -

Luty 3, 17 24 - 3, 17 -

Marzec 3, 17, 31 24 17 3,17,31 -

Kwiecień 14, 28 21 - 14, 28 -

Maj 12, 26 19 26 - 19

Czerwiec 9, 23 16 - - 9, 30

Lipiec 7, 21 14 - - 21

Sierpień 4, 18 11 4 - 11

Wrzesień 1, 15, 29 8 - - 1, 22

Październik 13, 27 6 13 - 13, 27

Listopad 10, 24 3 - 10, 24 -

Grudzień 8, 22 1, 29 22 8, 22 -

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
dla zabudowy jednorodzinnej na rok 2017

Wszystkie frakcje odpadów, w każdym rejonie, należy 
wystawiać do godziny 6:00 rano w dniu wywozu.

UWAGA! Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych zużytych opon oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w miejscowości Tarnów 
Opolski wg poniższego wykazu:
• 6 marca, 21 sierpnia 2017 r. – ulice: 1 Maja, Borowa, Chodury, Damrota, Dębowa, 

Dworcowa, Działkowa, Gen. Świerczewskiego, Kolejowa, Kopernika, Koraszewskiego, 
Korczaka, Kościuszki, Ks. Klimasa, Nowa, Os. Zakładowe, Skalna, Słowackiego, Św. Mar-
cina, Zielona.

• 7 marca, 22 sierpnia 2017 r. – ulice: 22 Lipca, Boczna, Celna, Cmentarna, Fiołkowa, 
Gen. Zawadzkiego, Glenska, Inwalidzka, Kani, Kochanowskiego, Krokusowa, Krótka, 
Kwiatowa, Leśna, Łączna, Miarki, Mickiewicza, Nakielska, Ogórkowa, Osiedlowa, Pardu-
bicka, Pasieczna, Piaskowa, Polna, Poprzeczna, Powstańców Śl., Różana, Sienkiewicza, 
Słonecznikowa, Słowiańska, Sosnowa, Ślepa, Torowa, Tulipanowa, Św. Jacka, Św. Woj-
ciecha, Wąska, Wiśniowa, Żeromskiego.

UWAGA! Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych zużytych opon oraz zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się:  8 marca 2017 r., 23 sierpnia 
2017 r.

UWAGA! Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych zużytych opon oraz zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się: 
• Nakło, Walidrogi – 9 marca oraz 24 sierpnia 2017 r.
•  Raszowa – 10 marca oraz 25 sierpnia 2017 r.

UWAGA! Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych zużytych opon oraz zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się: 
• 10 marca 2017 r.
• 25 sierpnia 2017 r.
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Gmina Tarnów Opolski

nr 4/2016Wójt mówi

Odważne plany na nowy rok budżetowy

Koniec roku budżetowego to w samorządach czas pod-
sumowań i  przymiarek do nowych zadań. W  Tarno-

wie Opolskim władze planują duże inwestycje. Jak mówi 
wójt gminy – Krzysztof Mutz – Duże inwestycje to duże 
wyzwanie.

Red.: Panie Wójcie, tegoroczny budżet Gminy Tarnów Opolski 
nie przewyższa znacznie tego z  lat ubiegłych. Mimo to mówi 
się, że nadchodzący rok to czas dużych inwestycji w gminie.
Krzysztof Mutz: To prawda, już od dawna planujemy duże 
inwestycje na nadchodzący rok budżetowy. Jest to związane 
z  naborami ogłaszanymi w  ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Opolskiego, do których już 
w  okresie planowania przez Urząd Marszałkowski wskaź-
ników zgłaszaliśmy akces. Przede wszystkim planujemy 
realizację długo oczekiwanej termomodernizacji budynku 
szkoły podstawowej i  gimnazjum w  Tarnowie Opolskim. 
Jest to bez wątpienia duże przedsięwzięcie, które znacznie 
podniesie komfort użytkowania budynku i  jego standard. 
Ponadto mamy już gotowy projekt na budowę bezpiecznej 
ścieżki rowerowej między miejscowością Miedziana a Koso-
rowicami, prowadzącej następnie aż do budynku dawnego 
dworca kolejowego w Tarnowie Opolskim, gdzie powstać ma 
stacja przesiadkowa, umożliwiająca bezpieczne pozostawie-
nie rowerów i przesiadkę na pociąg. Oczywiście planujemy 
jeszcze inne inwestycje ale nabory na wspomniane operacje 
ogłaszane będą w pierwszej kolejności. Powiem kolokwial-
nie – jesteśmy w blokach startowych, choć mam oczywiście 
świadomość, że duże inwestycje to duże wyzwanie. Mam 
jednak świetnych i  zaangażowanych pracowników, którzy 
już wcześniej pracowali przy dużych projektach inwestycyj-
nych. Poradzili sobie znakomicie więc takie wyzwanie nie 
jest dla nich niczym nowym. Gdybyśmy nie podjęli wyzwa-
nia ubiegania się o środki w ramach tych naborów – kolejnej 
możliwości nie będzie. Na rezygnowanie z tego typu szans 
jako wójt gminy nie mogę pozwolić.

Red.: Nadchodzący rok to nie tylko inwestycje ale i  zapo-
wiadane zmiany w  systemie oświaty. Pojawiają się głosy, że 
w  innych gminach wójtowie już wszystko sobie „poukładali” 
a u nas wciąż brak deklaracji. Jak Pan to skomentuje?
K. M.: Zawsze stroniłem od składania deklaracji bez po-
krycia oraz takich, z których musiałbym się później wyco-
fywać. Dopóki nasz parlament nie podjął uchwały, która 
w jasny sposób określi prawo, nie chcę się deklarować. Może 
w momencie, gdy ten tekst ukaże się w druku, sytuacja się 
zmieni ale teraz, gdy udzielam tego wywiadu, nie ma jeszcze 
żadnych jasnych wytycznych. Podczas spotkań z opolskim 
Kuratorem Oświaty i Wojewodą padały postulaty aby starać 
się utrzymać zatrudnienie nauczycieli nawet na tzw. cząst-
kach etatów. Jest to zadanie karkołomne, dopóki w  mocy 
pozostają wszystkie zapisy Karty Nauczyciela. Samorządów 
nie będzie stać na tzw. dodatki uzupełniające, które Karta 
Nauczyciela gwarantuje dziś nauczycielom zatrudnionym 
w niepełnym wymiarze godzin. Tym bardziej nie mogę nic 
zagwarantować bez jasnych regulacji prawnych, bo proszę 
sobie wyobrazić sytuację, gdy zadeklaruję, ilu nauczycie-
li musi otrzymać wypowiedzenia, jaką sieć szkół planuję 
a tymczasem ustawa może mi nakazać coś zupełnie innego. 
Wtedy moje słowa okażą się bez pokrycia – wzbudzą jedynie 
niepotrzebnie niepokój społeczny. Przed świętami spotkam 
się z  dyrektorami szkół na spotkaniach roboczych, gdzie 
przeanalizujemy liczby. Posłucham, jakie mają propozycje 
rozwiązań. Kolejne będą spotkania z nauczycielami, związ-
kami zawodowymi i rodzicami. Jak wcześniej powiedziałem 
– będą one dopiero wówczas, gdy samorządy otrzymają ja-
sne wytyczne w zapisach prawa.

Red.: Dużo ostatnio mówiło się w naszej gminie na temat bez-
pieczeństwa. Od niedawna mamy nowego komendanta Komi-
sariatu Policji w  Ozimku – nadkom. Rafała Bartoszka. Jak 
Pan ocenia tę zmianę pod kątem dobrej współpracy z gminą?
K. M.: Jestem dobrej myśli. Miałem okazję spotkać się już 
z Panem Komendantem Bartoszkiem i oceniam go jako oso-
bę konkretną i zaangażowaną w swoją pracę. Z pewnością 
przełoży się to na poziom bezpieczeństwa w  gminie. Nie 
ukrywam jednak, że jako wójt gminy zabiegam o utworze-
nie stałego posterunku Policji w Tarnowie Opolskim i w tej 
sprawie odbyłem już kilka spotkań oraz wystosowane zo-
stały odpowiednie pisma. Mam nadzieję, że uda mi się zre-
alizować ten plan dla dobra i jeszcze większego bezpieczeń-
stwa mieszkańców gminy.

Red.: Grudzień to szczególny czas – na terenach górniczych 
czas Barbórek i świętowania – ale też czas refleksji i składania 
życzeń. Czego chciałby Pan życzyć mieszkańcom swojej gminy?
K. M.: Przede wszystkim zdrowia – bo gdy ono dopisuje, 
z wieloma sprawami i trudnościami można sobie poradzić. 
Ważne jest również ciepło rodzinne i wsparcie bliskich, bo 
to ono utrzymuje nas w równowadze psychicznej i daje po-
czucie bezpieczeństwa. Nie do przecenienia jest siła spoko-
ju, którego wszystkim naszym mieszkańcom i gościom ży-
czę. Radujmy się kochani z tych kolejnych świąt, cieszmy się 
z bycia razem i nie zamartwiajmy tymi rzeczami, na które 
nie mamy wpływu. W  targanej emocjami rzeczywistości 
pamiętajmy słowa profesora Władysława Bartoszewskiego: 
„Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca 
się być nieuczciwym, ale nie warto”. Niech te słowa, które 
przecież są spójne ze śląskim etosem pracy i życia, przyświe-
cają naszym działaniom i sprawiają, że rzeczywistość wokół 
będzie lepsza i bezpieczniejsza.
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Karuzela zdarzeń w GOK
… kręci się jak zawsze. Oprócz stałych zajęć przez całą 

jesień – i tę kolorową, pogodną, i tę mniej zachęcającą było 
wiele powodów, by wyjść „do ludzi” i dobrze się bawić. Poza 
stałymi zajęciami i finiszującym projektem „Kultura lokalna 
– Aktywacja! ” (o którym piszemy w innym miejscu) przygo-
towano szereg propozycji pod wspólnym hasłem „Artystycz-
na jesień w GOK”. Tak więc działo się …

Wszystkie barwy życia…

…. znalazły się na obrazach, szkicach i rysunkach utalen-
towanej mieszkanki naszej gminy Marleny Borycki, której 
wystawa miała swój wernisaż 30 września. Młoda artyst-
ka zaprezentowała spory dorobek malarstwa portretowego 
i pejzażowego. Spośród dzieł wykonanych w różnorodnych 
technikach i o zróżnicowanej palecie barw każdy mógł zna-
leźć dla siebie coś, co właśnie jego porusza i inspiruje. Prze-
jęta twórczyni skromnie i z wdziękiem przyjmowała komple-
menty i odpowiadała na pytania. O tym, że obrazy i rysunki 
spodobały się zwiedzającym niech świadczy fakt, iż długo po 
otwarciu i  obejrzeniu wystawy licznie zgromadzeni goście 
rozmawiali z panią Marleną o sztuce i… życiu. Po prostu.

Dla poszukujących inspiracji
Jest wiele rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, czy-

nią życie piękniejszym, uszczęśliwiają nas. Na pytanie: „co 
zrobić, by poczuć się lepiej ze sobą i z innymi? ” GOK ma jed-
ną odpowiedź – wziąć udział w warsztatach, a zdobytą tam 
wiedzę i  umiejętności zabrać ze sobą. Do domu, do pracy, 
do życia… Dlatego cyklicznie organizowane są u nas różno-

rodne warsztaty kreatywne, a  kiedy można „Latający Ani-
matorzy” wyruszają w teren. Tym razem amatorów znalazły 
następujące propozycje:

 � Warsztaty gry na bębnach. Nie wszyscy wiedzą, że gra na 
bębnach ma dobroczynny wpływ na nasze ciało i duszę. 
Pozwala pozbyć się stresów, reguluje ciśnienie krwi, po-
prawia nastrój. Nie bez przyczyny małe dzieci uwielbiają 
uderzać wszystkim o wszystko (co dostarcza im ogrom-
nej uciechy, choć dla dorosłych bywa irytujące). A perku-
siści należą do najweselszych ludzi na świecie.

 � Carving – czyli sztuka dekorowania potraw. Kto był 
w krajach Azji (na przykład w Tajlandii), lub choćby wi-
dział w  telewizji, ten na pewno zachwycił się przepięk-
nym sposobem podawania wszelkich warzyw i owoców. 
Sztuki tej mogli nauczyć się wszyscy, którzy wzięli udział 
w warsztatach carvingu. Przed Świętami – jak znalazł!

 � Warsztaty makijażu. Organizowane cyklicznie cieszą się 
niezmiennym powodzeniem. Bo przecież stale coś się 
zmienia – zarówno w modzie jak i w propozycjach han-
dlowych. Coraz to nowe osoby dorastają też do wieku 
„makijażowego”. A któraż z pań (bo to przede wszystkim 
dla nich propozycja, choć w dzisiejszych czasach…) nie 
chce dobrze wyglądać? Przed karnawałem zwłaszcza.

 � Ręczne ozdabianie bombek. W dobie, gdy oferta sklepo-
wa jest tak bogata, iż często czujemy się jak ten osiołek 
z wiersza Fredry, nastała moda na ozdoby choinkowe wy-
konane własnoręcznie. Trend godny polecenia – integru-
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je rodzinę, dostarcza dzieciom zajęcia, wyzwala kreatyw-
ność. A przede wszystkim sprawi, że nasza choinka bę-
dzie inna od wszystkich innych, jedyna i niepowtarzalna! 
Warsztaty ręcznego malowania bombek – jak najbardziej 
na czasie!

Raz na ludowo!

GOK „od zawsze” patronuje rodzimemu folklorowi. 
Dlatego też nie wahano się z przyjęciem propozycji zorgani-
zowania I Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycz-
nych, który odbył się 30 października. Pomysłodawcami 
imprezy byli: Stowarzyszenie FAIR PLAY i „Tygodnik Ziemi 
Opolskiej”. Sceną zawładnęły zespoły taneczno – wokal-
ne, a  ich członkami były dzieci, młodzież i  osoby dorosłe. 
Wbrew obiegowym opiniom, twórczość ludowa w  naszym 
regionie ma się dobrze, a jej miłośnikami są nie tylko „stare 
omy”. Było miło, rodzinnie i śpiewnie.

Imieniny naszego świętego
Coroczna impreza niezmiennie gromadzi 11 listopada na 

placu przy OSP sporo tarnowian. Gminny Ośrodek Kultury, 
Rada Sołecka i Ochotnicza Straż Pożarna co roku zapraszają 
na „Imieniny u Marcina”. Jak zwykle był pochód ze światłem 
prowadzony przez ukochanego Patrona na koniu, pyszne ro-
galiki, ciekawe zajęcia warsztatowe – wśród których szcze-
gólnym powodzeniem cieszyło się ozdabianie przepysznych, 
pachnących pierniczków … 

Jak zwykle było gwarnie, wesoło i  ciekawie. Programu 
artystycznego „dostarczyli” tarnowscy uczniowie i  przed-
szkolaki. Gorąco oklaskiwanym – zasłużenie – gościem wie-
czoru była Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Chrząstowic, któ-
rej występ był popisem wspaniałego kunsztu warsztatowego. 
Uczciliśmy Marcinowe święto jak się patrzy! Do zobaczenia 
za rok!

Cały ten jazz

W  sobotni wieczór miło jest posłuchać muzyki. Tych, 
którzy lubią jazz i tych, którzy dotąd nie wiedzieli, że go lubią 
zaproszono 19 listopada do sali w Kosorowicach na koncert 
„Cztery kwadranse jazzu”. Gwiazdami wieczoru byli Kata-
rzyna i Krzysztof „Puma” Piaseccy.

Krzysztof „Puma” Piasecki (przydomek jest tu ważny 
dla odróżnienia od Krzysztofa i  Katarzyny tegoż nazwiska 
– kabareciarzy), to muzyk realizujący się jako fantastyczny 
gitarzysta, kompozytor i aranżer o wspaniałym dorobku ar-
tystycznym. Z  urodzenia Opolanin, ukochał swoje miasto 
nade wszystko, tu mieszka i tworzy, ale grał po obu stronach 
oceanu. Laureat licznych festiwali, współpracuje z muzyka-
mi o najgłośniejszych nazwiskach – polskich i światowych. 
Gra nie tylko w  typowo jazzowych ansamblach, lecz także 
z orkiestrami. Jego piękna i równie utalentowana córka, Ka-
tarzyna „Puma” Piasecka zaczynała swoją edukację muzycz-
ną w opolskiej szkole – niedaleko domu rodzinnego. Później 
ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach. Stypendyst-
ka Berkeley (USA) oddaje się działalności artystycznej i pe-
dagogicznej oraz naukowej (otwarty przewód doktorski). 
Oboje: ojciec i córka prowadzą swoje indywidualne kariery 
artystyczne współpracując ze sobą w różnorodnych projek-
tach, a także – tak jak i u nas koncertując.

Na koncert złożyły się znane standardy jazzowe oraz 
kompozycje obojga artystów. Muzycy zachwycili niebywa-
łym kunsztem instrumentalnym, a mocny, czysty głos pani 
Katarzyny przyprawiał o  szybsze bicie serc (nie tylko mę-
skich). Oboje – choć prywatnie skromni i spokojni – zapre-
zentowali się jako wytrawne „Zwierzęta sceniczne” i „zrobi-
li niezły show” wciągając do wspólnej zabawy zachwyconą 
publiczność. Na gorący aplauz odpowiedzieli – jak przystało 
na zawodowców – bisami, tak iż z czterech kwadransów zro-
biło się sześć! Owacja na stojąco, którą urządziła im niesyta 
wrażeń publiczność – w pełni zasłużona! I  tylko widoczne 
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zmęczenie angażujących się ze wszystkich sił w występ arty-
stów sprawiło, że słuchacze zaprzestali domagać się „jeszcze, 
jeszcze! ”. Było cuuuudnie!

Nasza „kompostelka”

Santiago de Compostela to jedno z  miejsc, do których 
pielgrzymują ludzie z  całego świata – nie tylko chrześci-
jańskiego. Trasy pielgrzymkowe oplatają całą Europę. My, 
mieszkańcy gminy Tarnów Opolski mamy wielkie szczęście, 
gdyż Droga Świętego Jakuba (Szlak Świętego Jakuba) – po 
hiszpańsku Camino de Compostela – prowadzi tuż obok. 
Wyznaczające trasę charakterystyczne muszle widnieją na 
drzewach, budynkach lub – specjalnie w tym celu tu i ówdzie 
umieszczonych – wapiennych (w naszej gminie) skałach. 
O  „fenomenie Drogi” napisano już wiele. Podobno wkro-
czenie na nią zmienia całe życie duchowe człowieka. Obok 
innych – ważnych dla chrześcijan i w ogóle dla ludzkości – 
miejsc świętych, sanktuarium świętego Jakuba i cała wiodą-
ca doń Droga mają ogromne znaczenie religijne, kulturowe 
i społeczne. Dlatego wszystko, co służy pogłębieniu i popula-
ryzacji wiedzy o polskim fragmencie Szlaku, zwanym swoj-
sko „Kompostelką”, warte jest uwagi. Teresa Kudyba, wybit-
na dziennikarka, której filmy nagradzane są w Polsce i  za 
granicą, zrealizowała film „Camino polskie” opowiadający 
o  polskim fragmencie szlaku pielgrzymkowego. Prezenta-
cja obrazu miała miejsce w Kosorowicach 3 grudnia. Wzięli 
w niej udział przedstawiciele władz gminy, zaproszeni goście 
i mieszkańcy gminy.

Blues to zawsze blues jest
Porę roku mamy jak najbardziej bluesową, dlatego – 

w miesiąc po pamiętnym wieczorze jazzowym – zaprosiliśmy 
na wieczorek bluesowy. Oba gatunki muzyki wywodzą się 
z tego samego pnia i oba mają swoich gorących zwolenników. 

Do zaprezentowania słuchaczom „Wieczornej zmiany 
bluesa” poprosiliśmy młodego śląskiego muzyka Kajeta-
na Drozda, który wraz z  przyjaciółmi tworzącymi „Kaje-
tan Drozd Band” wystąpił na koncercie w  Kosorowicach 
9 grudnia. Leaderowi – wokaliście, i znakomitemu gitarzy-
ście, o wspaniałym głosie, wielkiej biegłości instrumentalnej 
i wyjątkowej osobowości scenicznej towarzyszyli – nie mniej 
świetni: gitarzysta basowy Oskar Ludziak i  perkusista Ry-
szard Rajca. Mimo młodego wieku Kajetan Drozd posiada 

już niezły dorobek artystyczny. Koncertował na większości 
prestiżowych festiwali bluesowych. 

Spektakularny sukces odniósł zostając laureate Polish 
Blues Challenge 2010, a  później półfinalistą International 
Blues Challenge 2011 w Memphis USA (z formacją Kajetan 
Drozd Acoustic Trio). Zespół zagrał kilka standardów oraz 
wiele własnych kompozycji. Frontman zespołu okazał się 
niezłym showmanem nawiązując doskonały dialog z  pu-
blicznością, która – a jakże! – doskonale się bawiła. Zresztą 
w popisowych solówkach każdy z muzyków dał taki popis, że 
„klękajcie narody! ” O tym, że wielokrotnym bisom nie było 
końca, nawet nie warto wspominać. Muzycy nie szczędzili sił 
i czasu, by w iście wirtuozowskim stylu wykonywać kolejne 
utwory. Ba, wyglądało na to, że granie (należy wspomnieć, 
że dla wdzięcznej publiczności) sprawia im niezłą frajdę. Po 
koncercie zmęczeni wykonawcy rozdawali autografy i  roz-
mawiali z  zachwyconymi słuchaczami. Życzymy im wielu 
złotych płyt i festiwalowych zwycięstw.

Zawsze jest inna przyjazna dusza
Słowa w  tytule stanowią temat ostatniego w  tym roku 

spotkania miłośników filmu. 16 grudnia miała miejsce pro-
jekcja produkcji w reżyserii Kena Loacha według scenariusza 
Paula Laverty’ego „Ja, Daniel Blake”. Ten francusko – brytyj-
ski obraz zdobył (całkiem zasłużenie!) Złotą Palmę w Can-
nes oraz inne liczne nominacje i nagrody. Odtwórca głównej 
postaci Dave Johns stworzył postać nieszablonową, wielowy-
miarową. Jak najbardziej wzór do naśladowania! Mimo, iż 
w filmie nie brak sytuacji niewesołych, sporo jest momentów 
iście komediowych. A „z pazurem” sportretowana bezdusz-
ność urzędniczej machiny – bezcenne! Mądry, wzruszający 
film.

Dziękujemy!
Wszystkim, którzy wspomagali naszą działalność w mi-

jającym roku składamy serdeczne podziękowania. Szcze-
gólne wyrazy wdzięczności kierujemy do Firmy MALIK za 
udzieloną pomoc rzeczową.

Dyrekcja i pracownicy oraz podopieczni GOK

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego 
Nowego Roku składamy wszystkim naszym Przyjaciołom 
jak najserdeczniejsze życzenia. Niech miłość, radość, po-
kój i zdrowie zagoszczą w Waszych domach. Niechaj bliscy 
otoczą Was troską i  żaden dzień nie minie bez uśmiechu. 
Wszystkiego co uczyni życie lepszym a ludzi szczęśliwszymi

życzą
Dyrekcja, Pracownicy i Współpracownicy

Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim



8

Gmina Tarnów Opolski

nr 4/2016Wydarzenia kulturalne

Pomysł, realizacja, korzyści 
– a wszystko własne

Na czym zależy Gminnemu Ośrodkowi Kultury? Na tym, 
by jego działania przynosiły korzyść, dostarczały wiedzy 
i rozrywki jak najszerszej rzeszy mieszkańców gminy. I jesz-
cze na tym, aby ci mieszkańcy w dużym stopniu współtwo-
rzyli jego program. Dlatego też opracowano projekt, który 
miał pomóc dyrekcji i pracownikom GOK-u zorientować się 
w  potrzebach i  preferencjach kulturalnych różnych środo-
wisk. Środki przyznane przez Narodowe Centrum Kultury 
zostały wykorzystane (zgodnie z przeznaczeniem) na prze-
prowadzenie badań środowiskowych i sporządzenie diagno-
zy. Po zaakceptowaniu przez NCK wyników przystąpiono do 
II części projektu, którego głównym założeniem było stwo-
rzenie przez lokalne środowiska niewielkich projektów zwa-
nych inicjatywami. Ogłoszono konkurs, na który wpłynęło 
kilkanaście różnych wniosków. Sami wnioskodawcy wybrali 
spośród nich te, które miały być zrealizowane. Kiedy projekt 
został zaakceptowany, nastąpiło „gminne kulturalne pospo-
lite ruszenie”.

Od akcji promocyjnej w  sierpniu, po ostatnie działania 
podsumowujące w listopadzie, trwały różne ciekawe warsz-
taty, spotkania, imprezy…

Miłośnicy kina spotykali się na seansach i  rozmowach 
o  filmie. To ruszyła inicjatywa zorganizowania Dyskusyj-
nego Klubu Filmowego „Nas to kręci!”. Obejrzano cztery 
wartościowe projekcje, które dotyczyły wybranych tema-
tów. O  wolności rozmawiano po projekcji filmu Andrieja 
Zwigaincewa „Lewiatan”. Wzruszeń, sporej dawki humoru 
i popisu gry aktorskiej dostarczył wybrany jako kanwa dys-
kusji o  miłości obraz Erica Lartigaua „Rozumiemy się bez 
słów”. „Niby komedia, lecz z nutą goryczy” – tak o kolejnym 
z obejrzanych filmów powiedzieli dyskutanci. A dotyczyło to 
wybranego do zilustrowania zderzenia kultur we współcze-
snym świecie dzieła Philippa de Chauverona „Za jakie grze-
chy, dobry Boże?”. Za bezdyskusyjnie najpiękniejszy z całej 
serii, oglądany z  powstrzymywanym oddechem, uznano 
film „Kwiat wiśni i  czerwona fasola” Naomi Kawase. I  to 
nie tylko z  powodu egzotycznej dla europejczyka scenerii. 
Film opowiadał o niełatwych, ale jakże istotnych stosunkach 
międzypokoleniowych. Po ostatnim seansie odbyło się spo-
tkanie z  reżyserką i krytyczką filmową młodego pokolenia 
Pauliną Piórkowską i  jej autorską produkcją „Łobalanky”. 
Twórczyni opowiadała nieco o kulisach produkcji filmowej, 
własnych doświadczeniach i przemianach w branży filmowej 
wynikających z możliwości jakie dają nowe media. Dyskusje 
po seansach filmowych prowadzone były przez moderatorkę 
ze Stowarzyszenia „LAMY”. Uczestnicy stwierdzili zgodnie, 
że Dyskusyjny Klub Filmowy jest tym, czego im w dotych-

czasowej ofercie GOK-u brakowało i z entuzjazmem przyjęli 
propozycję kontynuowania comiesięcznych spotkań z  fil-
mem i dyskusji przy kawie.

Ci, których bardziej niż projekcje interesowało robienie 
filmów, spotkali się podczas warsztatów „Robimy film! ”. 
Wszystko było jak trzeba: powstający wśród gorących dysku-
sji scenariusz, casting, na którym wyłoniono obsadę, próby, 
kręcenie, ścieżka dźwiękowa i na koniec uroczysta premie-
ra zakończona owacją na stojąco zachwyconej publiczności. 
Etiuda filmowa „Mecz” dotyka wielu ważnych problemów na 
styku świata młodzieży i dorosłych. Zarówno młodzi akto-
rzy, jak i dorośli biorący udział w filmie i z samego obrazu, 
i podczas pracy nad nim sporo się wzajemnie o sobie dowie-
dzieli. Muzyki do filmu użyczył młody, mieszkający na tere-
nie gminy raper. Być może udział w tym projekcie zaowocuje 
złożeniem (przez jednego z młodych aktorów) dokumentów 
do szkoły aktorskiej? Jeśli tak, wszyscy będą mu kibicować!

W  omówionej wyżej inicjatywie pięknie nawiązały się 
międzypokoleniowe więzi. Budowaniu tychże również bar-
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dzo dobrze przysłużyły się warsztaty i kończąca je impreza 
– „Razem w  średniowieczną przeszłość”. Mieszkańcy Mie-
dzianej postanowili zgłębić tajniki średniowiecznych zajęć. 

Odbyły się warsztaty średnio-
wiecznych tańców, garncarstwa, wy-
robu strzał, wytwarzania biżuterii 
z  krajki. Następnie zorganizowano 
piknik dla wszystkich mieszkańców 
wsi, gdzie odbyły się zawody łuczni-
cze, i pokaz tańców. Swoją kontynu-
ację miały warsztaty wyrobu biżuterii 
i ceramiki. Miejsca przy ognisku nie 
zabrakło dla nikogo. W miłej atmos-
ferze nawiązywano i  podtrzymywa-
no stosunki sąsiedzkie i przyjaźnie.

W  przeszłość, lecz nieco bliższą, 
udali się także mieszkańcy Kątów 
Opolskich. Tam zrealizowano ini-
cjatywę „Fotografia łączy pokolenia”. 
Młodzi ludzie zwrócili się do star-
szych i  sami też przejrzeli rodzinne 
archiwa, aby znaleźć dokumentację 
fotograficzną z ważnych w życiu wsi 
i  poszczególnych rodzin wydarzeń. 

Powstał unikatowy zbiór około 150 zdjęć. Najstarsze z nich 
pochodziły jeszcze z przełomu wieków. 

Z najciekawszych utworzono folder i wydrukowano go. 
Każda rodzina mogła go otrzymać bezpłatnie. Pozostałe fo-
tografie – powiększone i komputerowo poprawione wydru-
kowano i wyeksponowano na wystawie. Uroczysty wernisaż 
zgromadził nie tylko mieszkańców miejscowości, ale i gości. 
A że nie wszystkie ze zgromadzonych zdjęć można było zi-
dentyfikować pod względem okoliczności powstania i osób, 
których wizerunek utrwalono, mieszkańcy postanowili bli-
żej poznać swoje korzenie, zainteresować się historią rodzin 
i dziejami samych Kątów Opolskich.

Choć dziś każdy, kto posiada telefon komórkowy lub inny 
gadżet może robić zdjęcia, dobra fotografia plenerowa i por-
tretowa pozostaje sztuką. Tym, którzy pragną czegoś więcej 
niż zrobienie „sweet fotki” zaproponowano zajęcia warszta-
towe „Z fotografią na TY”. W trakcie zajęć uczestnicy szkoli-
li się w fotografii plenerowej i portretowej. 

Dowiadywali jak zrobić właściwy makijaż do zdjęć por-
tretowych. Uczyli opanowania programów obróbki cyfrowej 
zdjęć. Zaznajomili się także z przepisami, których znajomość 
jest konieczna przy publikacji dokumentacji fotograficznej. 
By skonfrontować świeżo nabyte umiejętności z  pracami 
najlepszych fotografików odwiedzili 2 wystawy. W  comie-
sięcznym konkursie na najciekawsze zdjęcie zdobywali cen-
ne nagrody. Warsztaty zaowocowały nie tylko wzrostem wie-
dzy uczestników lecz także sporą liczbą ciekawych fotografii. 
Można je było obejrzeć na pokonkursowej wystawie.



10

Gmina Tarnów Opolski

nr 4/2016Wydarzenia kulturalne

Jeszcze inny pomysł na wspólne działania mieli pomysło-
dawcy inicjatywy Stwórzmy sobie „Trzecie miejsce”. W Wa-
lidrogach, gdzie na miejscowym boisku istnieje zadaszony 
i  osłonięty od wiatru kącik, postanowiono utworzyć przy-
tulne miejsce spotkań międzysąsiedzkich wyposażając je 
w meble zrobione z palet. Wśród gorących dyskusji powstały 
plany, które następnie wprowadzono w czyn. 

Montowano, obrabiano, skręcano elementy drewniane, 
szyto poduchy na siedziska i oparcia, by na koniec pomalo-
wać na wesołe kolory i ozdobić. Niejako przy okazji doszko-
lono się z regionalnego wzornictwa – zapraszając na jedno ze 
spotkań twórczynię ludową doskonale obeznaną z tematyką. 
Na pomalowanych już meblach zakwitły stylizowane kwia-
ty i pojawiły się motywy obecne we wzornictwie opolskim. 
Nawet najmłodsi mieli swój udział w  powstaniu gotowych 
mebli – etap malowania sprawił im nielichą frajdę. 

Po zakończeniu prac odbyła się uroczysta „próba tech-
niczna” podczas wesołego (mimo chłodnego jesiennego 
dnia) pikniku „Kawka pod wiatą”. Teraz meble – zabezpie-
czone przed zimowymi niedogodnościami aury – czekają na 
pierwsze podmuchy wiosny, kiedy to spotkania na „Kawce 
pod wiatą” będą kontynuowane.

Nie mogło wśród projektów w naszej gminie zabraknąć 
też takiego, który odwołuje się do promocji zdrowego sty-
lu życia. „Dawny chleb biednych Ślązaków – dziś dla świa-
domych i  nowoczesnych” to inicjatywa, która połączyła 
propozycję warsztatów kulinarnych, promocji zdrowego 
odżywiania i  jednocześnie pogłębienia wiedzy regionalnej 
(w  tym wypadku tradycji kulinarnych). Uczestnicy warsz-
tatów mogli poznać – stworzone w warunkach niedostatku, 
lecz dziś zaadaptowane na potrzeby profilaktyki zdrowotnej 
– przepisy na tradycyjne potrawy ze zdrowych składników. 
Samodzielnie sprawdzając w praktyce przepisy i degustując 
przygotowane potrawy przekonali się, że można prowadzić 
kuchnię tanią i  służącą naszym organizmom. Wymiernym 
efektem warsztatów stała się mini książka kucharska opu-
blikowana w  Internecie. Korzyściami niewymiernymi są: 
wiedza i umiejętności praktyczne służące poprawie jakości 
życia, zdrowiu i kondycji.

Wszystko, co działo się podczas działań projektowych 
było fotografowane. Zdjęcia i  krótkie opisy kolejnych spo-
tkań stworzyły na Facebooku i  na stronie ośrodka kultury 
kronikę projektu.

Dzięki oddaniu inicjatywy w ręce mieszkańców poszcze-
gólnych miejscowości poczuli się oni bardziej odpowiedzial-
ni za tworzenie mapy kulturalnej gminy. Mogli robić to, co 
ich interesowało, sprawiało im przyjemność i przynosiło po-
żytek. Gminny Ośrodek Kultury przyznając część własnych 
środków na swego rodzaju „obywatelski budżet kulturalny” 
stworzy warunki do powstania dalszych lokalnych inicjatyw.

Projekt „Kultura lokalna – aktywacja!” 
otrzymał dofinansowani ze środków 

Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 
Domu Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016
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Kulturalny rozkład jazdy
na początek 2017 roku

Jubileusz 20 – lecia Koncertu Kolęd

Kościół Parafialny p.w. św. Nepomucena w Kosorowicach
08.01.2017r. godz. 15.00

Bogaty repertuar utrzymany w świątecznym klimacie zapre-
zentuje kwartet smyczkowy ALTRA VOLTRA

Wystąpią:
 � Leszek Sojka- 1 skrzypce
 � Jacek Dzwonowski -2 skrzypce
 � Aleksandra Marko-Lech – altówka
 � Michał Lech – wiolonczela

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
15.01.2107r. (niedziela) na ulicach gminy Tarnów Opolski 
będzie można spotkać wolontariuszy z Publicznego Gimna-
zjum z serduszkami i puszkami fundacji
W programie:

 � godz. 16.00 – KONCERT w Gminnym Ośrodku Kultury
 � godz. 19.00 – ŚWIATEŁKO DO NIEBA (Stadion Skalnik)
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  akcji. Ze-

brane fundusze zostaną przeznaczone dla ratowania życia 
i  zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz 
dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Babski Comber
Sołtys Wsi Kosorowice i  Tarnów Opolski Gminnym 

Ośrodkiem Kultury zapraszają panie wraz z  na pełną nie-
spodzianek zabawę przy muzyce zespołu BRAVO

14.01.2017r. godz. 20.00 Kosorowice (Filia GOK)

V Bal Karnawałowy 
z aukcją charytatywną
28.01.2107r. Kosorowice (Filia GOK)

Zapewniamy smaczne menu:
 � Słodki poczęstunek z kawą
 � 2 ciepłe kolacje, przekąski
 � Zimne napoje (woda mineralna, soki)

Zaproszenia w cenie 180 zł (od pary) do nabycia w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w  Tarnowie Op. Gwarantujemy 
szampańską zabawę do białego rana z zespołem COMODO.

Podczas czterech edycji zebraliśmy 36665,96 złotych, na-
grodzono 33 utalentowane młode osoby z  Gminy Tarnów 
Opolski.

…Przyjdź wesprzyj zdolną młodzież z naszej gminy!

Operetkowy zawrót głowy koncert 
walentynkowy

11.02.2017r. (sobota) godz. 18.00
Kosorowice (Filia GOK)

Wejściówki w cenie 30 zł do nabycia w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Tarnowie Op. (oferujemy: kawę, ciastko, wino).

Widowisko, którym pragniemy Państwa uraczyć, to ma-
giczna podróż do świata operetki, tańca i humoru. To przy-
goda, która otwiera nieznane horyzonty teatru i sceny. W tę 
niezapomnianą podróż zabiorą nas:

 � Tomasz Białek – tenor
 � Monika Rajewska – sopran
 � Grażyna Grinel – akompaniament.

Imprezę ubarwi występ zawodowej pary tanecznej Do-
miniki Trzemżalskiej i Piotra Brącela – tancerzy klasy krajo-
wej mistrzowskiej A w tańcu towarzyskim.

FERIE ZIMOWE Z GOK (13 – 26.02.2017)
Informujemy, że od 9.01.2017. prowadzone będą zapisy na zaję-
cia rekreacyjno-edukacyjne dla dzieci szkolnych od 7 do 12 lat.

Na uczestników czeka bogaty program pełen atrakcji 
i  niespodzianek! Opłata za dwutygodniowy pobyt wynosi 
150 zł. za jednego uczestnika.

W ramach odpłatności gwarantujemy:
 � zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00‒15.00,
 � ciepły posiłek,
 � wyjazdy do: teatru, kina i Szkoły Magii i Czarodziejstwa
 � udział w słodkich warsztatach w Manufakturze Słodko-
ści Bonomika.
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sach 1 – 3: Drzewo kulturalnego ucznia, a w klasach 4 – 6: Ko-
deks kulturalnego ucznia. Na wykonanie tego zadania była 
jedna godzina lekcyjna, po której cała szkolna społeczność 
zebrała się w  sali gimnastycznej, by zaprezentować swoje 
prace. Plakaty były kolorowe, bogate w treść, zobowiązujące 
do kulturalnego sposoby bycia i życia, pomysłowo ozdobio-
ne, a przedstawiciele poszczególnych klas zwięźle i konkret-
nie przedstawili owoce swojej pracy. Wszystkie plakaty zo-
stały wywieszone na szkolnym korytarzu, aby każdy uczeń 
i odwiedzający naszą szkołę mógł się przy nich zatrzymać.

Kolejnym punktem Szkolnego Dnia Kultury było przed-
stawienie pt. „Kultura i szacunek tworzą twój dobry wizeru-
nek”, przygotowane przez koordynatorki projektu: panią Ire-
nę Wojtala i s. Dalmację – Dorotę Bryś. Świetnymi aktorami 
okazali się uczniowie z klasy 4b. Inscenizacja była wspólną 
lekcją dobrego wychowania. Przedstawione zostały w niej ta-
kie wartości jak: wrażliwość na drugiego człowieka, pomoc 
w potrzebie, kultura w doborowym towarzystwie, znajomość 
zasad savoir-vivre przy stole, wdzięczność, zwroty grzeczno-
ściowe, koleżeństwo i przyjaźń wśród rówieśników.

Uczniowie zagrali przedstawienie po mistrzowsku. Samo 
przygotowanie i  próby pozwoliły nam poznać siebie bliżej, 
odkryć talenty aktorskie i  muzyczne, pokonywać opory 
przed publicznym wystąpieniem. Był to również czas zwią-
zany z nabywaniem pewnej ogłady oraz przyswajaniem sobie 
kulturalnych zwrotów i zachowań.

16 listopada 2016r. w szkole został przeprowadzony kon-
kurs na Mistrza Savoir Vivre, przygotowany przez p. Rado-
sławę Smolczyk i p. Ewę Budziarek dla klas 4 – 6. Mistrzem 
Savoir – Vivre w klasach starszych został Filip Gonsior z kla-
sy 4b, który uzyskał 27 punktów na 28 możliwych.

W klasach 1 – 3 ze względu na taką samą ilość punktów 
było trzech mistrzów: Alicja Falkiewicz kl. 3a, Zosia Muc kl. 
2b, Hania Reinert kl. 2c.

Jesieni czas…
Kiedy za oknem jesienna szaruga, a zima zbliża się wiel-

kimi krokami – w  tarnowskim przedszkolu panuje gorąca 
atmosfera.

Przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami z  ogromnym 
zaangażowaniem włączyli się w akcję charytatywną na rzecz 
Domowego Hospicjum dla Dzieci w  Opolu. Akcję zorga-
nizowano w  przedszkolu w  ramach innowacji „Serdecznie 
dobry przedszkolak”. Zebrano ogromne ilości chusteczek, 
pampersów oraz kosmetyków dla dzieci i niemowląt. Bardzo 
dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie wzięli w niej udział.

Nasze przedszkolaki chętnie zbierały także kasztany i żo-
łędzie, dzięki czemu uczestniczyły w dokarmianiu zwierząt 

Dzień kultury
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w  Tarnowie 

Opolskim przystąpili do ogólnopolskiego konkursu „Szkoła 
Dobrego Wychowania”. Wśród zadań do realizacji organiza-
torzy przewidzieli: przeprowadzenie debaty uczniowskiej na 
temat dobrego wychowania, opracowanie Szkolnej Karty Za-
sad Dobrego Zachowania, zorganizowanie ogólnoszkolnego 
konkursu na temat savoir vivre, opracowanie prac pisem-
nych pod hasłem „Moje zachowanie świadczy o mnie”, prze-
prowadzenie pogadanek wychowawczych, zachęcających do 
stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosun-
ku do osób starszych, dorosłych, rówieśników; wykonanie 
plakatu „Mój wygląd świadczy o mnie” oraz inscenizację na 
temat kulturalnego zachowania.

W maju 2016r. podczas Szkolnego Święta Rodziny w Ga-
lerii Artystycznej na świeżym powietrzu, dzieci wraz ze swo-
imi rodzicami wykonywały plakaty na temat: ” Mój wygląd 
świadczy o mnie”. To zajęcie zostało poprzedzone lekcją do-
brego wychowania, przeprowadzoną w klasach 4 – 6 przez 
siostrę Dorotę Bryś. Wykonawcy plakatów wybierali losy, 
a następnie prezentowali swoje postacie w stroju dobranym 
do okoliczności, np.: strój galowy, na szkolną akademię, strój 
na korty tenisowe, strój na boisko sportowe, strój na plażę, 
strój do teatru, strój do kościoła, strój elegancki, strój galowy 
na zakończenie roku szkolnego, strój codzienny do szkoły.

Galeria okazała się miejscem na twórczy rozwój naszych 
uczniów i dorosłych, a wykonane plakaty ozdobiły korytarze 
naszej szkoły.

15 listopada 2016r. został w naszej szkole ogłoszony jako 
DZIEŃ KULTURY. Uczniowie wszystkich klas wraz z wy-
chowawcami zostali zaproszeni do tego, by opracować w kla-
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leśnych podczas wycieczki do leśniczówki w  Miedzianej. 
Podczas tej wycieczki dzieci zapoznały się z zasadami bez-
piecznego zachowania się w lesie i dzięki uprzejmości leśni-
czego pana Piotra Augusta wysłuchały ciekawej prelekcji 
dotyczącej mieszkańców lasu oraz codziennej pracy leśnika. 
Wycieczka wynikała z  zadań projektu edukacyjnego „Bez-
pieczny przedszkolak”.

Gorąca atmosfera panowała także podczas przygotowań 
do Jarmarku Bożonarodzeniowego. I  tu serdeczne podzię-
kowania dla rodziców, którzy chętnie służyli swoją pomocą. 
Mamusie piekły pierniki oraz obsługiwały stoisko przed-
szkolne, tatusiowie z kolei sprawdzili się, jako obsługa tech-
niczna. Dzieci podgrzewały atmosferę swoimi występami na 
scenie.

„Zima” w  przedszkolu zapowiada się równie interesu-
jąco. Przed nami wspólna przedszkolna Wigilia, uroczyste 
„Jasełka”, prezenty pod choinką a z początkiem stycznia Bal 
Karnawałowy.

Brakuje tylko śniegu za oknem. Ale poczekajmy… to 
wszystko jeszcze przed nami.

Jolanta Bogacka
Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

w Tarnowie Opolskim

Jarmark Bożonarodzeniowy

Kiedy na zewnątrz robiło się coraz chłodniej – kończył 
się właśnie październik – w Publicznym Gimnazjum w Tar-
nowie Opolskim zapanowała całkiem inna, gorąca wręcz at-
mosfera: zaczęliśmy planować i przygotowywać nadchodzą-
cy Jarmark Bożonarodzeniowy. Wszyscy bardzo się starali, 
aby plon naszej pracy wypadł wspaniale i  bogato, choć… 
niedrogo! Nad całością świątecznych przygotowań czuwa-
ły panie nauczycielki: Renata Patola i  Małgorzata Tatina, 
z serdecznym wsparciem pana dyrektora Dariusza Galli.Do 
współpracy zaangażowało się mnóstwo ludzi dobrej woli – 

nasi uczniowie, ich rodzice, nauczyciele – którzy z  ogrom-
nym zapałem rzucili się w wir pracy.

Przygotowywania rozpoczęły się już z początkiem listo-
pada. Pani Patola i pani Tatina regularnie cztery razy w mie-
siącu spotykały się w szkole z naszymi gimnazjalistami i ich 
mamami, aby tworzyć prawdziwe cuda: świąteczne stroiki 
i  ozdoby, choinki, bombki, itp. Czego mamy nie zdążyły 
zrobić w szkole, pracowicie kończyły w domu a najbardziej 
zaangażowały się w  te prace panie (alfabetycznie): Renata 
Bartoszek, Barbara Ciolek, Elżbieta Fortuna, Karina Fortu-
na, Sabina Kampa, Agnieszka Krysińska, Beata Pasternok, 
Beata Reinert, Patrycja Soworka, Agata Wacławczyk. Pilnie 
pracujące panie odwiedził pan dyrektor Galla – podziękował 
im za zaangażowanie i nawet wycałował… po rękach!

Równolegle z  tymi przygotowaniami szło gromadzenie 
fantów na świąteczną loterię (która cieszyła się ogromnym 
powodzeniem!), czym świetnie zajęły się panie: nauczycielka 
Małgorzata Nowak-Daniel i mama Anna Susczyk.

W piątek, przed kiermaszem, wieczór w naszym gimna-
zjum znów tętnił życiem – panie „od świątecznych ozdób” 
ważyły i pakowały ciasteczka, dbając przy tym o estetyczny 
wygląd opakowań. Dodatkowo w  dzień kiermaszu donie-
siono 28 dużych blach ciasta. Zapowiadało się naprawdę 
pysznie!

4 grudnia, w  niedzielę, uczniowie, rodzice i  nauczycie-
le już od rana przygotowywali się do Bożonarodzeniowego 
Jarmarku, szykując swój kiermasz i ćwicząc wokalne wystę-
py. Atmosfera była naprawdę gorąca, a  kto jednak zmarzł, 
mógł pożywić się smacznym bigosem, pieczonymi jabłkami 
i pysznymi napojami. Oczywiście, sprzedaż szła w najlepsze 
– nasze produkty cieszyły się ogromnym wzięciem, za co 
Wszystkim Serdecznie Dziękujemy!

Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Tarno-
wie Opolskim pod przewodnictwem pani Agaty Wacławczyk 
postanowiła część dochodów z naszego kiermaszu przezna-
czyć na darmowy wyjazd do kina dla wszystkich gimnazja-
listów. Od uczniów – podziękowania! To były pracowicie 
spędzone popołudnia i wieczory, ale opłaciło się i to bardzo 
–przyniosły dochód finansowy, ale i emocjonalny, bo prze-
cież wszystkie przygotowania odbywały się w bardzo miłym 
towarzystwie!

Ewa Dąbrowska – nauczycielka
Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opolskim

Czy „bez tej miłości można żyć”?
O miłości można mówić na wiele sposobów. Patriotyzm, 

patriota, ojczyzna – to pojęcia, które nie są obce uczniom 
z  Publicznej Szkoły Podstawowej z  Oddziałem Przedszkol-
nym w Kątach Opolskich.

Już po raz czwarty wzięli udział w kawiarence literackiej, 
której tematem przewodnim była miłość do Ojczyzny.
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Uczniowie klas III – VI sięgnęli do poezji wybitnych 
twórców, recytowali pięknie i  z  dużym przejęciem wiersze 
A. Słonimskiego, T. Różewicza, I. Krasickiego. Oczywiście 
nie mogło zabraknąć inwokacji „Pana Tadeusza”.

Wszyscy zaproszeni goście z  zaciekawieniem obejrze-
li prezentację multimedialną pokazującą jak zmieniały się 
granice Polski na przestrzeni 1000 lat, rozpoznawali znane 
miejsca i wybitnych Polaków.

Bez tej miłości nie można żyć, o  czym pisała noblistka 
Wisława Szymborska.

Bez tej miłości można żyć,
mieć serce puste jak orzeszek,
malutki los naparstkiem pić

z dala od zgryzot i pocieszeń,
(….)

Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.

Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.

Imprezę przygotowały Marzena Naumowicz i  Joanna 
Korzec, a dekorację wykonała Sabina Firlus.

Obchody Roku
Sienkiewiczowskiego

„Ku pokrzepieniu serc”
Uczniowie z  Publicznej Szkoły Podstawowej w  Kątach 

Opolskich aktywnie włączyli się w  obchody Roku Sienkie-
wiczowskiego. W jego ramach nauczycielki Joanna Korzec, 
Marzena Naumowicz i Sabina Firlus z wielkim rozmachem 
przygotowały całodniową imprezę 18 października 2016 r.

Była to uroczysta akademia pod hasłem „Ku pokrzepie-
niu serc”, na której uczniowie przedstawili swoje prezentacje 
multimedialne o  życiu i  twórczości Henryka Sienkiewicza. 
Odbyła się premiera reportażu filmowego na temat znajo-
mości dzieł sienkiewiczowskich. Uczniowie sondowali wie-
dzę mieszkańców gminy na temat twórczości noblisty – i co 
trzeba dodać – z bardzo pozytywnymi wynikami.

Następnie odbyły się występy artystyczne, wywiad 
z  Henrykiem Sienkiewiczem, który przeprowadziła zna-
na i lubiana reporterka radia RMF FM, w którą wcieliła się 
jedna z uczennic szkoły. Uczniowie zaprezentowali również 
publiczności popularne postacie literackie. Był Pan Wołody-
jowski, Zagłoba, Janko Muzykant, Staś i Nel, murzyn Kali, 
Latarnik i wiele, wiele innych… Aktorzy z zapałem śpiewali 
nowy hymn fanów powieści: „Zawsze niech będzie „Potop” 
i „W pustyni i w puszczy”…

Na inaugurację obchodów Roku Sienkiewiczowskiego 
złożyła się też wystawa książek i prac plastycznych.

Bardzo wielką atrakcją przeznaczona dla wszystkich 
mieszkańców naszej gminy i  nie tylko było sprowadzenie 
z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie wielkiej eks-
pozycji 30 plansz. Były to dużych rozmiarów fotosy z filmów 
wyreżyserowanych w oparciu o dzieła naszego wielkiego no-
blisty. Plansze o wymiarach 1,80 m x 1,30 m były rozmiesz-
czone na ogrodzeniu szkolnym i cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem.

Wystawa ta była unikatowa na skalę całego wojewódz-
twa. Do tej pory prezentowano ją tylko w wielkich miastach.

Występy artystyczne powtarzano wielokrotnie, a  przy-
jeżdżali je oglądać uczniowie i przedszkolaki z całej gminy.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim sponsorom 
dzięki którym mogła odbyć się tak piękna impreza.

Impreza była bardzo udanym happeningiem i na pewno 
zachęci młodych ludzi do sięgnięcia po ponadczasowe utwo-
ry pisane KU POKRZEPIENIU SERC.

Joanna Korzec, Marzena Naumowicz i Sabina Firlus

Informacje o przebiegu uroczystości
i wystawie plenerowej podała:

1) Telewizja Regionalna TV3 – kurier regionalny: 
18.10.2016, godz. 18.30
http://opole.tvp.pl/27384334/uczniowie-tchneli
-zycie-w-bohaterow-ksiazek-sienkiewicza

2) Polska telewizja TVP – program 1 TELEEXPRSS 
19.10.2016, godz. 17.00 (czas transmisji 8.40 min – 9.04)
http://teleexpress.tvp.pl/27126931/19102016‒1700

3) Radio Opole – 18.10.2016,
http://radio.opole.pl/101,174512,uczcili-rok-henryka
-sienkiewicza-byly-stroje-ksi&s=1&si=1&sp=1

4) Nowa Trybuna Opolska – 21.10.2016
http://www.nto.pl/wiadomosci/opole/a/uczniowie-z-ka-
tow-opolskich-za-pan-brat-z-sienkiewiczem, 10763330/

5) Tygodnik ziemi opolskiej
http://www.tygodnikziemiopolskiej.info/index.php/ga-
leria/category/67-bohaterowie-sienkiewicza-w-tarnowie-
-opolskim-18‒10‒2016
http://www.tygodnikziemiopolskiej.info/index.php/wia-
domosci/19-wiadomosci/1366-janko-muzykant-kmicic-
-i-inni

6) Gazeta „Aktualności gminy Tarnów Opolski.”
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Artystyczno – kulinarna jesień 
w Przyworach

Jesień w  Przyworach obfitowała w  wydarzenia. Dzięki 
współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Kultury i  finansowa-
niu projektu przez Narodowe Centrum Kultury mogliśmy 
spędzić czas na wspólnym gotowaniu i nauce fotografii w ra-
mach warsztatów „Z  fotografią na Ty” oraz „Dawny chleb 
biednych Ślązaków na przednówku – dziś dla świadomych 
i nowoczesnych. Były ciekawe wystawy i warsztaty kreatyw-
ne dla dzieci. Uczniowie Filialnej Szkoły Podstawowej piekli 
bułki. A przecież to nie wszystko co działo się w Przyworach.

W filialnej Publicznej Szkole 
Podstawowej w Kosorowicach róż-
ne drogi prowadzą do...KSIĄŻKI

Jednym z wielu zadań szkoły jest rozwijanie w dzieciach 
zainteresowania czytaniem. Nie jest to łatwe w dzisiejszych 
„elektroniczno – obrazkowych” czasach. W  szkole filialnej 
w Kosorowicach uczniowie korzystają oczywiście z zasobów 
biblioteki. Staramy się też zachęcać do czytania poprzez różne 
działania wplecione w proces dydaktyczny i wychowawczy.

13.10.2016 r. podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, uczniowie klasy trzeciej zaprezentowali spektakl 
kostiumowy pt. „Sen o książkach”. Dzieci z klas młodszych 
dowiedziały się od starszych kolegów i koleżanek, że książka 
to przygoda, wiedza, zabawa, emocje, sposób na nudę i smu-
teczki...no, że jest niezwykła.

24.11.2016 r. uczniowie naszej szkoły mogli obejrzeć 
przedstawienie autorskie „Sąd nad książką” w  wykonaniu 
uczniów i nauczycieli z gimnazjum w Tarnowie Opolskim. 
Razem z  wykonawcami dzieci zadawały sobie pytania, czy 
książka jest potrzebna, czy warto po nią sięgać?. Wyrok Wy-
sokiego Sądu był jednoznaczny! (Dziękujemy za ciekawą ini-
cjatywę i zapraszamy znów).

Uczniowie chętnie wzięli też udział w szkolnym konkur-
sie plastycznym „Postać z ulubionej bajki – kukiełka”. Kon-
kurs przebiegał w  dwóch etapach: pomysłowe wykonanie 
kukiełki – bohatera ulubionej bajki, następnie przygotowa-
nie ciekawej prezentacji swojej pracy tak, by zachęcić inne 
dzieci do przeczytania książeczki. Tylko tyle i aż tyle...Roz-
strzygnięcie konkursu nastąpiło 02.12.2016 r, Prace i  pre-
zentacje konkursowe oceniali (w formie tajnego głosowania) 
uczniowie i  nauczyciele. Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody i pamiątkowe dyplomy.

Szkoła promująca zdrowie
Uczniowie naszej szkoły od ponad roku uczestniczą 

w programie Szkoła Promująca Zdrowie. Realizując projekt, 
nauczycielki D. Porowska i V. Kata-Lach i E. Kwaśniewska na 
zajęciach propagują zasady zdrowego odżywiania. Tradycją 
stały się też zdrowe koktajlowe piątki.

Do zdrowego jedzenia nakłaniają również panie kuchar-
ki, serwując smaczne posiłki. Wprowadziły do jadłospisu 
pyszne zupy-krem ze zdrowych warzyw. Bogate w błonnik 
i witaminy zupy z dyni, pieczonych buraków czy brokułów 
urozmaiciły posiłki i  zasmakowały uczniom. Uczniowie 
z niecierpliwością czekają na dalsze oryginalne zupy.

Gimnazjum Przywory

Noc w szkole

Pluszowy Miś w dniu swojego święta zaprosił trzeciokla-
sistów do spędzenia nocy w szkole, chcąc pokazać jak moż-
na miło wykorzystać swój wolny czas. Wszyscy uczestnicy 
i opiekunowie przyszli ze swoimi misiami-małymi i bardzo 
dużymi. Prawie połowa uczestników zdecydowała się spę-
dzić ten czas bez telefonu. Podczas nocy graliśmy w  różne 
gry planszowe, rywalizowaliśmy w  misiowych szkolnych 
podchodach, przygotowywaliśmy posiłek i oglądaliśmy fil-
my. Mimo porannego zmęczenia, uczniowie byli bardzo za-
dowoleni i poprosili nauczycieli o ponowne zorganizowanie 
takiej nocy.

Gimnazjum Przywory
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Wywiad z ciekawym człowiekiem
Mateusz Bartylla uczeń klasy VI Publicznej Szkoły Pod-

stawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Katach Opolskich 
zdobył wyróżnienie w konkursie pt. „Warto poznać” – wy-
wiad z ciekawą osobą.

Konkurs ten został ogłoszony w bibliotekach publicznych 
w  powiecie opolskim ziemskim. Prace były nadsyłane do 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w  Opolu (organizatora 
konkursu).

Mateusz Bartylla przeprowadził i  napisał wywiad 
z  ciekawym człowiekiem, czyli ze swoją ciocią, która jest 
stewardessą.

W  konkursie również brał udział Dawid Słowik, który 
otrzymał dyplom za udział w konkursie.

Koordynatorem konkursu w naszej gminie była Gminna 
Biblioteka Publiczna – Filia w Przyworach.

Wywiad Mateusza zgłosiła nauczycielka języka polskiego 
p. Marzena Naumowicz pani Monice Silarskiej. Praca została 
wysoko oceniona i zauważona.

7 grudnia Mateusz z Panią Moniką Silarską pojechał do 
Opola po odbiór nagród rzeczowych i  dyplomu. Nagrodą 
było również zwiedzanie Muzeum Piosenki Polskiej.

Gratulacje dla młodego dziennikarza Mateusza!!!

Warsztaty kreatywne dla dzieci

Przez cały rok Stowarzyszenie Nasze Przywory, przy 
współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Kultury i  Urzędem 
Gminy, zapraszało wszystkich młodych artystów do wspól-
nej zabawy z wyobraźnią.

Jesienny cykl rozpoczął się od próby zatrzymania lata. 
Powstały kolorowe letnie lampiony i tratwy, którymi budow-
niczowie planowali spłynąć Odrą do morza.

Na kolejnym spotkaniu bardzo poważni artyści stanęli 
przed sztalugami by namalować jesienne obrazy tylko za-
miast pędzla do dyspozycji mieli własne palce. Powstały ba-
jecznie kolorowe prace.

Dzieci miały też okazję zobaczyć, że do świetnej zabawy 
wystarczy stara gazeta i trochę wyobraźni.

Warsztaty zamykające tegoroczny cykl zajęć odbyły się 
podczas Kiermaszu Świątecznego 4 grudnia. Warsztaty kre-
atywne na których guziki zostały bombkami choinkowymi, 
a zmarzlaki mogły zrobić sobie czapkę.

Warsztaty bułeczkowe
Stowarzyszenie Nasze Przywory zaprosiło w czwartkowy 

poranek 17 listopada uczniów Filialnej Szkoły Podstawowej 
w Przyworach na warsztaty z pieczenia bułek.

Aleksandra Poloczek zabrała dzieci na szybki bieg przez 
historię chleba, wspólnie odtworzyli cały cykl od ziarenka do 
powstania bułki i przede wszystkim upiekli wspólnie fanta-
styczne bułeczki, które następnie zostały spałaszowane z ma-
słem i  dżemem. Uczniowie mieli również okazję obejrzeć 
wystawę fotografii wieńczącą warsztaty „Z fotografią na Ty”.

Wystawa prac Wojciecha Pytla

W  niedzielne popołudnie 23 października mieliśmy 
przyjemność gościć w  siedzibie Stowarzyszenia na dworcu 
PKP w  Przyworach Pana Wojciecha Pytla z  jego pracami 
wykonanymi różnymi technikami.

Pan Wojtek znany jest mieszkańcom przede wszystkim 
jako wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w szkole 
w  Przyworach. W  wolnych chwilach, w  ramach odskoczni 
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od sportu wyżywa się artystycznie, o  czym niewiele osób 
wie. Dzięki wystawie mogliśmy poznać go od innej strony, 
zobaczyć wrażliwość, z  jaką patrzy na świat. Goście wysta-
wy mieli okazję zobaczyć obrazy olejne, akwarele, kolaże 
z kamienia i drewna oraz wykonane autorskimi technikami 
prace przedstawiające twarz Jezusa Chrystusa. Autor opo-
wiedział o swoich początkach, a później chętnie odpowiadał 
na pytania gości. Wśród tak różnorodnych prac każdy od-
wiedzający znalazł swojego faworyta.

Wernisaż wystawy
„Z fotografią na Ty”

W  niedzielę 6 listopada galeria Stowarzyszenia Nasze 
Przywory gościła wystawę fotografii zamykającą i podsumo-
wującą warsztaty fotograficzne „Z fotografią na Ty”.

Dwa miesiące pracy uczestniczek pod kierunkiem Józefa 
Kantowa zaowocowały kolekcją zdjęć, które mogli zobaczyć 
goście wernisażu. Mimo, że do dyspozycji były tylko dwa 
miesiące, udało się zapoznać panie z podstawami zasad wy-
konywania zdjęć, lepiej poznać możliwości własnych apara-
tów, poznać zasady kompozycji.

Najważniejszą częścią warsztatów było wspólne foto-
grafowanie. Wyjścia w plenery w Przyworach i w Opolu. Po 
każdym spotkaniu uczestniczki otrzymywały też tematy do 
zrealizowania samodzielnie, a wykonane zdjęcia umieszcza-
ły na profilu warsztatów na Facebooku.

Osobne zajęcia zostały poświęcone fotografii portreto-
wej. Panie rozpoczęły je od warsztatów z makijażu fotogra-
ficznego prowadzonych przez wizażystkę Annę Malik. Póź-
niej miały czas na zabawę w modelki i fotografki. Owocem 
tych zajęć są świetne portrety, które ma każda z pań. W ra-
mach jednego ze wspólnych wyjść w teren zwiedziły wysta-
wy fotograficzne w ramach Opolskiego Festiwalu Fotografii, 
gdzie miały okazję zobaczyć jak to robią inni.

Przez dwa miesiące warsztatów uczestniczki zrobiły 
ogromne postępy. Zaczęły patrzeć na świat fotograficznie. 
Dzięki projektowi finansowanemu przez Narodowe Cen-
trum Kultury i współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
mogły pracować pod okiem doświadczonego fotografa.

Cykl warsztatów kulinarnych
„Dawny chleb biednych Ślązaków na przednówku – dziś 

dla świadomych i  nowoczesnych” Na trzy spotkania w  ra-
mach warsztatów dofinansowanych ze środków Narodowe-
go Centrum Kultury w  ramach programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy lokalne 2016 odbyły się w siedzibie Stowarzysze-
nia Nasze Przywory mieszczącej się w budynku ponad stu-
letniego dworca PKP w  Przyworach, zaprosiła Aleksandra 
Poloczek.

Tradycyjne śląskie potrawy w  wersji bezglutenowej, 
przygotowane z mąk używanych dawniej przez biednych na 
przednówku gdy brakło już żyta i pszenicy. Jako pierwsze na 
warsztat wzięte zostały chleby. Powstały cztery różne chleb-
ki, podpłomyki i pyszne placuszki jaglane.

Na drugim spotkaniu panie zajęły się się słodkościami, 
w końcu nie samym chlebem człowiek żyje. Śląsk ma w swo-
jej tradycji wiele pysznych słodkich wypieków. Wiele z nich 
da się przygotować w wersji bezglutenowej, korzystając z mąk 
używanych dawniej na przednówku gdy brakło już pszenicy 
i  żyta. Upieczona została babka zista, śliwki pod owsianą 
kruszonką i inne słodkości.

Trzecie warsztaty to powrót do kasz, które mają wiele 
cennych właściwości. Jeszcze po wojnie w Przyworach dzia-
łała kaszarnia. Dawniej kasze były powszechnie jedzone na 
śląskiej wsi. W  tej chwili wracają do łask i  docenia się ich 
zalety. Jednak wiele osób za nimi nie przepada. Dla tych, któ-
rzy nie lubią kasz i dla tych, którzy chętnie szukają nowych 
patentów na lubiane kasze przygotowano wspólnie kotlety 
z kaszy gryczanej i jaglanej.

Wszystkie przepisy z warsztatów są dostępne na stronach 
internetowych www.naszeprzywory.pl, www.przywory.eu 
oraz www.gok.tarnowopolski.pl

Aleksandra Poloczek

W szkole w Kosorowicach
wspólnie pracujemy i świętujemy...

Święta coraz bliżej. Kolejny raz pan Szymon Dyga, sołtys 
Kosorowic, zorganizował wspólnie z  lokalną społecznością 
kiermasz bożonarodzeniowy. Szkoła filialna także włączyła  
się w przygotowania. Wszyscy uczniowie i nauczyciele pra-
cowali nad świątecznym programem artystycznym, który 
został zaprezentowany podczas kiermaszu.
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W  piątek, 2 grudnia 2016 r. odbyły się w  naszej szko-
le warsztaty z  udziałem rodziców i  pracowników szkoły. 
Podczas spotkania wykonano efektowne świąteczne stroiki 
i ozdoby. Była to też okazja do rozmów w miłej atmosferze 
przy kawie i ciastku. Rodzice, którzy nie mogli brać udziału 
w warsztatach, zadeklarowali wykonanie domowych wypie-
ków, które trafią na stoisko szkolne kiermaszu.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za poświęcony czas 
i zaangażowanie.

Weihnachtsmarkt 2016 
w Kosorowicach

W  niedzielę 11-go grudnia 2016 roku o  godzinie 15:00 
mieszkańcy Kosorowic spotkali się na corocznym Jarmarku 
Świątecznym zorganizowanym na placu przy OSP. Począt-
kowo impreza przebiegała według ustalonego planu, nieste-
ty wichura i deszcz spowodowały ekspresowe przeniesienie 
uroczystości do Sali OSP w Kosorowicach. Jedną z głównych 
atrakcji artystycznych był występ orkiestry dętej Zakładów 
Wapienniczych Lhoist S.A. w  Tarnowie Opolskim, za któ-
rego zorganizowanie serdecznie dziękujemy dyrektorowi 
finansowemu Panu Piotrowi Kawka. Program artystyczny 
uświetniły również występy dzieci przedszkolnych, szkol-
nych oraz Zespołu Kosorowiczanki. Niezapomnianych 
emocji, szczególnie dzieciom, dostarczył pokaz tańca ognia 
zaprezentowany przez grupę Azislihgt. Ponadto można było 
skosztować przepysznych ciast, pierniczków, bigosu, kieł-
basek z  grilla, chleba ze smalcem i  swojską wędzonką a  to 
wszystko popić gorącą kawą, herbatą oraz grzańcem, zarów-
no w wersji dla dzieci jak i dla dorosłych. Zwieńczeniem całej 
imprezy było przybycie Świętego Mikołaja i jego przesympa-
tycznych elfów, który obdarował wszystkie dzieci świątecz-
nymi paczkami. 

Organizatorami imprezy byli: Ks. Piotr Janoszka, Sołtys 
wraz z Radą Sołecką, Strażacy OSP, Zespół Kosorowiczanki, 
Parafialny Zespół Caritas, Publiczne Przedszkole oraz Szko-
ła Podstawowa w Kosorowicach. 

Pieczenie pierników 
w Kosorowicach

 � 6 godzin
 � 16 kobiet
 � 17 kg mąki

Smak pierniczków i uśmiech na twarzach 
obdarowanych seniorów – bezcenny!

Pierwszego grudnia 2016 roku w  Sali OSP Kosorowice 
odbyła się akcja pieczenia świątecznych pierniczków. Już po 
raz drugi jej inicjatorem i głównym organizatorem był Soł-
tys Kosorowic Pan Szymon Dyga. Wszystkie chętne panie 
ochoczo piekły i ozdabiały pierniczki. Zapowiedziały też, że 
w  przyszłym roku znów przyjdą. Upieczone pierniczki zo-
stały wykorzystane do mikołajkowych paczek dla naszych 
seniorów. 

 

„Fotografia łączy pokolenia”
W  dniu 20 listopada w  Domu Parafialnym w  Kątach 

Opolskich odbyło się podsumowanie spotkań – wernisaż 
fotografii zgromadzonych podczas trwania projektu pn. 
„Fotografia łączy pokolenia”, którego celem było poza zinte-
growaniem różnych pokoleń – zgromadzenie jak największej 
ilości zdjęć, będących w  domowych, często zapomnianych 
albumach. Na wystawie można było zobaczyć fotografie 
różnej treści w  dużym formacie, dzięki któremu dostrzec 
można było dużo istotnych i ciekawych detali. Wspomniane 
przedsięwzięcie było częścią projektu „Kultura lokalna – ak-
tywacja!” realizowanego w ramach Programu Dom Kultury 
+ przez Gminny Ośrodek Kultury w  Tarnowie Opolskim. 
W trakcie działań projektowych powstał folder w kształcie 
albumu, który zawiera najciekawsze fotografie użyczone 
przez mieszkańców miejscowości. Dokumentują one XX-
-wieczną historię wsi, życie codzienne, uroczystości rodzin-
ne i wydarzenia społeczne. Zamysłem autorów było również 
sprowokowanie czytelników do tego, aby wśród rodzinnego 
grona zajrzeć do własnych albumów i powspominać.

Wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością ser-
decznie dziękuję! Przede wszystkim ks. prałatowi Gerhardo-
wi Sobocie, ks. dr Krzysztofowi Pagórowi, Wójtowi Gminy 
Krzysztofowi Mutz, Państwu Aleksandrze i  Maciejowi Po-
loczkom, którzy profesjonalnie zeskanowali każdą fotografię 
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wykorzystaną podczas naszych prac oraz Pani Irenie Zielon-
ce, za współpracę przy tworzeniu katalogu. Mimo, iż projekt 
został już zakończony, to gromadzenie zasobów fotograficz-
nych trwa nadal! Dlatego proszę wszystkich zainteresowa-
nych o  kontakt. Wszystkim mieszkańcom, którzy bacznie 
przyglądali się wystawie dziękuję za zainteresowanie, a po-
zostałym chciałbym przekazać miłą informację – każda 
rodzina z  Kątów Opolskich będzie mogła pozyskać album 
bezpłatnie.

Sołtys wsi Kąty Opolskie
Janusz Borowiak

Być jak św. Marcin
Jedną z  wielu tradycji pielęgnowanych w  Kątach Opol-

skich są obchody Dnia św. Marcina z  Tours. Także w  tym 
roku 11 listopada w miejscowym kościele parafialnym zgro-
madzili się nie tylko mieszkańcy Kątów Opolskich, lecz 
i przybysze z sąsiednich miejscowości, by w szczególny spo-
sób uczcić patrona dnia.

Po przywitaniu przez proboszcza ks. dr Krzysztofa Pa-
góra, zebrani mogli obejrzeć program artystyczny w języku 
polskim i niemieckim, który pod okiem nauczycielki języka 
niemieckiego przygotowali uczniowie tutejszej szkoły.

Piękne misterium z  legendarną sceną, gdzie Marcin 
dzieli się swym płaszczem z żebrakiem, życiorys świętego – 
najpierw żołnierza, potem zakonnika a na koniec biskupa – 
modlitwy a  także piosenki uświadomiły wszystkim, że św. 
Marcin był postacią niezwykłą oraz godną naśladowania.

Następnie wszyscy udali się w pochód z lampionami, na 
czele którego podążał jeździec na koniu symbolizujący świę-
tego z  Tours. Wszystkim przygrywała Ozi-Brass Orkestra, 
która już od kilku lat dba o oprawę muzyczną święta.

Pod koniec pochodu przy domu parafialnym na wszyst-
kich czekały rogale świętomarcińskie, ciepłe napoje oraz 
ognisko, przy którym każdy mógł upiec sobie kiełbaskę.

Po zadowolonych minach uczestników można było po-
znać, iż obchody Dnia św. Marcina są czymś wyjątkowym, 
a  wspólne spotkanie, jednoczenie wszystkich pokoleń oraz 
wspomnienie tak wspaniałej postaci, jaką jest biskup z To-
urs, jest czymś, na co z niecierpliwością czeka się przez cały 
rok.

Przedsięwzięcie było wspólną inicjatywą koła Mniej-
szości Niemieckiej DFK Kąty Opolskie/Konty, miejscowe-
go koła „Caritas”, szkoły podstawowej w Kątach Opolskich, 
Wójta Gminy oraz Rady Rady Gminy Tarnów Opolski a tak-
że Rady Sołeckiej z Sołtysem na czele.

Sylwia Michala, DFK Kąty Opolskie

Kiermasz Świąteczny 
w Przyworach

W  klimat Świąt Bożego Narodzenia wprowadził nas 
Kiermasz Świąteczny, który wpisał się już na stałe w kalen-
darzu uroczystości Sołectwa Przywory. Kiermasz odbył się 
4 grudnia – jak zwykle w  drugą niedzielę adwentu. Jak co 
roku o część artystyczną zadbały dzieci z przedszkola w Przy-
worach. Każdy uczestnik mógł zakupić ciasto, kawę a także 
stroiki, kartki i ozdoby świąteczne wykonane przez rodziców 
uczniów Filialnej Szkoły Podstawowej oraz rodziców na-
szych przedszkolaków. Natomiast Rada Sołecka zadbała o to, 
aby nikt z kiermaszu nie musiał iść głodny ani spragniony. 
A ponieważ „Bez jemioły roczek goły” strażacy sprzedawali 
jemiołę by każdy miał obfity rok 2017. Również w tym dniu 
Mikołaj odwiedził wszystkich, którzy mają ukończone 75 
lat. Miał co robić, bo rozdał aż 92 paczki. O dobrą zabawę 
dla dzieci zadbały panie Anna Mnich i Aleksandra Poloczek. 
Nad oprawą muzyczną czuwał jak zwykle niezastąpiony Teo-
dor Okos. Cały kiermasz upłynął w miłej świątecznej atmos-
ferze. Dziękuję wszystkim przybyłym gościom, strażakom, 
członkom Rady Sołeckiej i wszystkim tym, którzy pomagali 
przy organizacji kiermaszu. Szczególne podziękowania ślę 
do pani Małgorzaty Daniel-Nowak za upieczenie pysznych 
pierników do paczek.

Życzę wszystkim aby Gwiazda Betlejemska, która za-
świeci w  Wigilię o  zmroku dała szczęście i  pomyślność 
w nadchodzącym 2017 roku.

Sołtys Lidia Urban
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Jarmark Świąteczny 
w Kątach Opolskich

Jedną z wielu pięknych tradycji pielęgnowanych w okre-
sie Adwentu jest jarmark świąteczny – Weihnachtsmarkt. 
Także w  Kątach Opolskich po raz kolejny mieszkańcy wsi 
oraz okolicznych miejscowości mogli spotkać się w pierwszą 
niedzielę Adwentu na takim kiermaszu.

Na placu przy świetlicy wiejskiej na przybyszy czekał nie 
tylko aromatyczny grzaniec czy przepyszne wypieki – każ-
dy mógł zakupić ręcznie robione ozdoby i tradycyjne kartki 
świąteczne. Zaś w  odświętnie przystrojonym namiocie go-
ście mogli obejrzeć program artystyczny, który pod okiem 
nauczycieli przygotowali uczniowie miejscowej szkoły. Były 
wierszyki, piosenki a  nawet przedstawienie teatralne przy-
bliżające wszystkich do świąt Bożego Narodzenia. Podczas 
spotkania wystąpił także chór „Canthabiles”.

Spotkanie adwentowe było wspólnym przedsięwzięciem 
miejscowej Rady Sołeckiej oraz Rady Rodziców i nauczycieli 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich.

Sylwia Michala

Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Tarnowie Opolskim

4 grudnia plac przed budynkiem straży w  Tarnowie 
Opolskim zmienił się w miejsce, w którym zapanował bożo-
narodzeniowy klimat. To dlatego, że odbywał się tam wtedy 
kiermasz świąteczny zorganizowany przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Tarnowie Opolskim przy współudziale Rady So-
łeckiej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Już od godziny 14 można było przejść Aleją Prezentów, 
gdzie każdy z  pewnością znalazł coś dla siebie. Świąteczna 
muzyka wprawiała wszystkich w cudowne nastroje, a wspa-
niałe dekoracje powodowały, ze można było poczuć się jak 
w  miasteczku świętego Mikołaja. Pachnące lasem choin-
ki, unoszący się w  powietrzu zapach cynamonu i  grzane-
go wina, świąteczne ciasta i  inne łakocie pieściły wszystkie 
zmysły pozwalając doświadczyć magii świąt.

Tradycyjnie już, strażacki garaż zmienił się w Mikołajo-
wy warsztat, gdzie pracownice Gminnego Ośrodka Kultury 
przygotowały liczne atrakcje dla najmłodszych. Dzieci, ni-
czym elfy pomagające Mikołajowi, z zapałem i entuzjazmem 
dekorowały pierniki, ozdabiały ceramiczne serduszka i ma-
lowały choinki. Najważniejsze jednak jest to, że czerpały 
z tego ogromną radość!

Przygotowana przez naszych strażaków scena zmieni-
ła się w  rozgwieżdżone niebo, na tle którego postawiono 

nietypową choinkę. Nietypową bo drewnianą. Oświetlona 
białymi lampkami i  ustrojona w  złoto-czerwone ozdoby 
prezentowała się naprawdę pięknie. Wokół sceny, tarnowscy 
ochotnicy postawili drewniane mikołaje, które uśmiechały 
się do wszystkich wysyłając pozytywną energię. Ich czerwo-
ne czapki i białe puchowe brody przypominały, że to już gru-
dzień i święta coraz bliżej.

Piękne występy przedszkolaków i  uczniów szkoły pod-
stawowej oraz gimnazjum napawały dumą nie tylko ich 
rodziców, ale wszystkich mieszkańców Tarnowa. To wspa-
niale, że mamy takie uzdolnione dzieci i młodzież! Właśnie 
dzięki nim, do naszej miejscowości przyjechał święty Miko-
łaj. Przez brak śniegu, musiał swe sanie i  renifery zostawić 
w domu, ale przyjechał do nas na bryczce, co było nie małą 
atrakcją. Dzieciaki zostały obdarowane słodyczami, chętnie 
mówiły wierszyki i śpiewały piosenki oraz cieszyły się z tego, 
że ukochany pan w czerwonym ubraniu, z długą białą brodą, 
odwiedził je już 4 grudnia. Dziękujemy, święty Mikołaju, że 
do nas przyjechałeś i zapraszamy za rok!

Gdy zapadł zmrok, plac rozświetlony został świąteczny-
mi lampkami. Blask kolorowych światełek, wiszących mię-
dzy latarniami i na choinkach, umocnił uczestników jarmar-
ku w przekonaniu, że święta to magiczny czas. Koło godziny 
18 strażacy przygotowali biały ekran i rzutnik, dzięki którym 
wyświetlali teksty świątecznych utworów. To wszystko po to, 
by mieszkańcy mogli wspólnie pośpiewać. Na początku, nie-
śmiało i cicho, ale z czasem nabierali odwagi. Gdy odtworzo-
no piosenkę pod tytułem „Jest taki dzień” wszyscy jednocze-
śnie odpalili zimne ognie. Efekt był niesamowity! Tarnowia-
cy pokazali, że potrafią zrobić coś wspólnie – w atmosferze 
bliskości i zaufania. Budujące jest także to, jak otworzyli swe 
serca wspierając zbiórkę na rehabilitację dla Ewy. W imieniu 
Ewy i jej mamy, serdecznie dziękujemy!

Wieści z sołectw
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Podsumowując, śmiało można powiedzieć, że bardzo 
przyjemnie spędzono w  Tarnowie czas w  drugą niedzielę 
Adwentu. Strażakom udało się sprawić, że każdy na chwilę 
zapomniał o troskach dnia codziennego i mógł rozkoszować 
się wspaniałą atmosferą. Dołożyli oni wszelkich starań, by 
cieszyć się blaskiem świątecznych kolorów, zapachem igli-
wia i  bożonarodzeniowych smakołyków oraz piękną mu-
zyką, nie zapominając o tym, co najważniejsze – o drugim 
człowieku...

Katarzyna Zyła

Niezwykłe spotkanie z teatrem
w Tarnowie Opolskim

21 października 2016 r. Stowarzyszenie Pro Liberis Sile-
siae oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Raszowej zorga-
nizowały dzięki wsparciu Konsulatu RFN w Opolu, po raz 
piąty niemieckojęzyczne konfrontacje teatralne dla dzieci. 
Uczniowie z Raszowej przedstawieniem „Peter Lustig buduje 
swój program telewizyjny” wprowadzili uczestników w  te-
mat przewodni, który brzmiał: niemieckojęzyczne programy 
telewizyjne dla dzieci i młodzieży. Wszyscy z wielkim zaan-
gażowaniem przygotowali się do wydarzenia: zapoznali się 
z  tematyką i  profesjonalnie oddali ducha poznanych dzieł. 
Na scenie pojawił się znany wszystkim „Piaskowy Dziadek”, 
myszka, słoń i kaczka z zabawnego programu „Sendung mit 
der Maus”, przedstawiciele wiadomości dla dzieci oraz pro-
gramów rozrywkowych np. „Tigerenten Club”. Uczestnicy 
nie zapomnieli o  telewizyjnym majsterkowiczu Peterze Lu-
stig, który to pomieszkiwał w zmontowanym przez siebie ba-
rakowozie. Peter Lustig pochodził z Wrocławia i ze swojego 
barakowozu przez niemal 25 lat wyjaśniał dzieciom świat 
i jego tajemnice w programie telewizyjnym „Löwenzahn”.

Oryginalna scenografia, kostiumy oraz kreatywne podej-
ście do tematu wprowadziły uczestników w zachwyt, a akto-
rzy czerpali radość z grania. Każda szkoła została nagrodzo-

na gromkimi brawami i wszyscy opuszczali scenę jako zwy-
cięzcy. Niełatwym zadaniem jurorów było wyłonienie trzech 
wyróżniających się grup. Na podium znaleźli się: Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Nakle, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Gosławicach i Opolu 
oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach.

Oprócz wspaniałej gry aktorskiej na dzieci czekało wie-
le niespodzianek: niezwykła wystawa dotycząca wybranych 
programów telewizyjnych, eksperymenty, malowanie twa-
rzy, warsztaty plastyczno-techniczne i  wiele innych. Pod-
czas spotkania uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania 
swoich umiejętności teatralnych i  językowych, wymiany 
doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów, a  co najważ-
niejsze: możliwość nauki przez działanie. Dzień ten na długo 
pozostanie wszystkim w pamięci.

Uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejne konfron-
tacje w 2017 r.

ZSP w Raszowej

Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Raszowej

Dnia 27 listopada 2016 r., w pierwszą niedzielę adwentu, 
na placu wiejskim zorganizowano przepiękny jarmark bożo-
narodzeniowy, przygotowany przez ZSP Stowarzyszenia Pro 
Liberis Silesiae w Raszowej oraz wszystkie grupy działające 
w Raszowej, Radę Sołecką, DFK, BJDM oraz straż pożarną.

Jarmarkowi towarzyszyły przepiękne występy dzieci 
z przedszkola i  szkoły w Raszowej, przygotowane w  języku 
polskim, niemieckim i angielskim. Dzieci szczególnie chęt-
nie śpiewały dla Mikołaja, który jak co roku podarował im 
prezenty. Można było skosztować pysznych wypieków i go-
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rącej kawy i herbaty. Przy bogatym programie artystycznym 
i pięknych kolędach w przedświątecznej atmosferze wszyscy 
chętnie spędzili wspólnie ten radosny czas.

Mieszkańcy Raszowej i  okolicy już teraz zapowiedzie-
li swój udział w  kolejnym jarmarku bożonarodzeniowym 
w przyszłym roku.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae w Raszowej

Sukcesy zawodników Akademii 
Sztuk Walki Tarnów Opolski

Kończący się 2016 rok był bardzo udany dla Zawodników 
Akademii, którzy startowali na 9 turniejach, z których przy-
wieźli łącznie bagatela 49 medali! Tak udanego roku w histo-
rii klubu jeszcze nie było Każdy wyjazd w bieżącym roku to 
medale. Także wczorajszy dzień, to wyjazd na północ Polski 
do Nowego Tomyśla. Zawodnicy, pod kierownictwem Pana 
Huberta Diak, wyruszyli przed 5-tą rano. Opłaciło się, bo 
do klubu wróciły kolejne medale: dwa złote Martyny Diak, 
kolejne złoto Alana Krawców. Srebro zabrał Jakub Mytych, 
a brąz ponownie Krawców. Bardzo niewiele zabrakło Natalii 
Krawców, Jakubowi i Alanowi – wszyscy 4. miejsca. Daleko 
od medalu znalazł się Piotr Kalemba (7. miejsca w kata kade-
tów). Za pomoc, oprócz Panu Diakowi, dziękujemy Panu Ja-
nuszowi Mytych. Obaj poświęcili całą sobotę na opiekę nad 
naszą kadrą. Serdecznie wszystkim gratulujemy i  czekamy 
na kolejne turnieje.

 � 1. miejsce: ALAN KRAWCÓW – kata chłopcy 10‒11 lat
 � 1. miejsce: MARTYNA DIAK – kumite kadetek
 � 1. miejsce: MARTYNA DIAK – kata kadetek
 � 2. miejsce: JAKUB MYTYCH – kumite kadetów

 � 3. miejsce: ALAN KRAWCÓW – kumite chłopcy 10‒11 lat
 � 4. miejsce: HANNA FERT – kata kadetek
 � 4. miejsce: NATALIA KRAWCÓW – kata dziewcząt 8‒9 lat
 � 4. miejsce: JAKUB MYTYCH – kata kadetów

Egzamin Karate

W  sobotę, 26. Listopada 2016 roku na Hali Sportowej 
w Tarnowie Opolskim odbył się Klubowy Egzamin Karate, 
w którym wzięło udział 57 Członków ASW.

Nie przeszkodziło nam to jednak na przeprowadzenie po-
nad 4-godzinnego Egzaminu. Najwyższy stopień wywalczył 
63-letni Radny, Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty 
Gminy Tarnów Opolski – senpai Zygmunt Pietruszka, który 
zdał na 5 kyu (żółty pas z zielonym pagonem). Zygmunt tego 
dnia stoczył aż 31 walk (kumite), które trwały łącznie 68 mi-
nut! Wszystkim zdającym serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszej wytrwałości. Kolejny Klubowy Egzamin przewidzia-
ny jest na marzec 2017.

III Otwarte Mistrzostwa Przywór 
w ping-ponga o Puchar Wójta

O  tym, że świąteczny, listopadowy dzień warto spę-
dzić aktywnie, na sportowo, Stowarzyszenie Nasze Przy-
wory pokazuje od paru lat organizując coroczny turniej 
w ping-pongu.

W  tym roku, w  trzecich już Otwartych Mistrzostwach 
Przywór o  Puchar Wójta Gminy Tarnów Opolski miłośni-
ków aktywności ruchowej zebrała się spora grupa w zróżni-
cowanym wieku. Podczas trwających aż 6 godzin emocjo-
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nujących rozgrywek toczonych na trzech stołach tenisowych 
w przyworskim Domu Kultury doszło do wyłonienia najlep-
szych zawodników w trzech kategoriach:

 � 1. miejsce – Tomasz Jackowski, 2. miejsce – Jacek Gajda, 
3. miejsce – Ksawery Zych, najlepsza zawodniczka spo-
śród uczennic podstawówki to Agatka Jackowska

 � kategoria młodzież/uczniowie do 18 r. ż. (10 zawodników): 
1. miejsce – Aleksander Kondziela, 2 miejsce – Tomasz 
Jackowski, 3. miejsce – Łukasz Nowak

Najdłuższy/najbardziej zacięty pojedynek – mecz finałowy 
kategorii open pomiędzy Robertem Maczurkiem a Piotrem 
Kalą, którego wynik ważył się do końca i ostatecznie mecz 
zakończył wynikiem 3‒2 w setach.
Kategoria open: 1 miejsce – Robert Maczurek, 2 miejsce- 
Piotr Kala, 3 miejsce – Krzysztof Malik.

Łączna wartość nagród to 1400 zł.
Sponsorzy: Wójt Gminy Tarnów Opolski Krzysztof Mutz 

– okazałe puchary; karty upominkowe do sklepu sportowego 
ufundowali Patrycja Bartylla, Dawid Dyga i Krystyna Dyga; 
gry edukacyjne dla dzieci- Beata Sobera-Baron; o  słodkie 
upominki i przekąski dla zawodników zadbała Ewa Szymik.

Stowarzyszenie Nasze Przywory

Mikołajki

Szóstego grudnia 2016 roku podczas treningu kara-
te w  sekcji Tarnów Opolski gościliśmy Świętego Mikołaja 
Przywitaliśmy go ciastkiem i  mlekiem, a  także zaśpiewa-
liśmy piosenkę. Mikołaj nie był dłużny i każdemu, kto był 

grzeczny dał świąteczny prezent. Pierwsze „kroki” w swoim 
malutkim kimonku ma za sobą niespełna 6-miesięczna cór-
ka sensei Pawła – Marysia. Dziękujemy senpai Zygmuntowi 
Pietruszka za pomoc w zaproszeniu Mikołaja.

Pierwszy Bieg Tarnowski 
– błotnistym lasem po sukces

19 listopada br. odbyło się w Tarnowie Op. wielkie święto 
biegania. W samo południe, na sygnał Wójta Gminy, w ob-
ficie od rana padającym deszczu, ze stadionu sportowego 
wystartowało w piękne tarnowskie lasy prawie 300 biegaczy 
z  całego kraju i  zagranicy. Trasa o długości 10 kilometrów 
wiodła zarówno przez utwardzone leśne ścieżki, jak i przez 
fragmenty usłane gęstym błotem, aż do Walidróg, gdzie 
w połowie drogi odbywał się nawrót z powrotem do Tarno-
wa. Myli się jednak ten, kto sądzi, iż pogoda nie dopisała, 
ponieważ w zgodnej opinii wszystkich uczestników, właśnie 
taka niespodzianka stanowiła o atrakcyjności imprezy pod 
koniec sezonu biegowego – tego właśnie trzeba było zawod-
nikom, aby odpocząć od monotonii biegów ulicznych.

Na zawody przyjechali wysokiej klasy zawodnicy, jak 
i początkujący biegacze oraz amatorzy chodzenia w ramach 
Nordic Walking, dla których poprowadzono trasę o długości 
7 km. Mimo trudnego profilu trasy zwycięzca, Paweł Olijnyk 
z Ukrainy, pokonał 10 km z wynikiem 34 minut i 42 sekund, 
tuż za nim uplasowali się kolejni zawodnicy, Pavel Vereckyi 
ze stratą 9 sekund oraz Kamil Baron z czasem 35:16. Najlep-
szym zawodnikiem z naszej gminy okazał się Paweł Ruszała 
z Kątów Opolskich z czasem 37:23. Wśród kobiet bezkonku-
rencyjne okazały się zawodniczki z zagranicy. Zwyciężczyni, 
Valentyna Kiliarska z Ukrainy, przebiegła trasę w 38 minut 
i 4 sekundy, jej krajanki Swietlana Olijnyk i Olena Kytytsia 
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przybiegły w  kilkunastosekundowymi stratami, a  czwarta 
na mecie okazała się uczestniczka z Czech, Petra Pastorova. 
Najlepszą zawodniczką z  naszej gminy okazała się Małgo-
rzata Stodtko z Tarnowa Opolskiego z czasem 50 minut 11 
sekund. W  konkurencji Nordic Walking zwyciężyła Mał-
gorzata Marondel z Bytomia z czasem 58 minut 25 sekund, 
za nią na podium uplasowały się Halina Mielczarek z Opola 
oraz Bronisława Pietruszka z Tarnowa Op. Ostatni zawod-
nik przybiegł na metę w  czasie poniżej półtorej godziny. 
W ramach imprezy odbyły się również zawody dla dzieci na 
krótkich dystansach – od 175 metrów dla przedszkolaków, 
po 1 kilometr dla gimnazjalistów. Dzieci bawiły się znako-
micie i walczyły dzielnie, ścigając się w strugach rzęsistego 
deszczu. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali 
dedykowane medale, natomiast każdy uczestnik biegów, za-
równo dla dzieci, jak i biegu głównego, otrzymał pamiątko-
wy medal oraz poczęstunek. Po zawodach, już na dużej sali 
w  Domu Kultury, odbyła się ceremonia wręczenia nagród 
zwycięzcom oraz losowanie ponad 50 nagród rzeczowych. 
Opłata startowa dla biegu głównego wynosiła 20 zł, a udział 
dzieci był bezpłatny.

Ogromny wysiłek organizacyjny nie byłby możliwy, gdy-
by nie zaangażowanie wielu osób oraz instytucji publicznych 
i prywatnych. Przy biegu pracowały dziesiątki osób, którym 
należą się ogromne podziękowania. Szczególnie zaś wypa-
da podziękować środowisku biegaczy z Tarnowa Opolskie-
go, którzy swoim doświadczeniem zapewnili skuteczną ko-
ordynację imprezy, a  także partnerom i  sponsorom biegu: 
Wójtowi Gminy Tarnów Opolski, Nadleśnictwu Opole, Hali 
Sportowej w Tarnowie Op., Gminnemu Ośrodkowi Kultury, 
Radzie Sołeckiej, Klubowi Seniora oraz Ochotniczej Straży 
Pozarnej z Tarnowa Op., klubowi GKS Piomar Tarnów Op.-
-Przywory, firmie Time-Sport.pl z  Kędzierzyna-Koźla, fir-
mie LABTAR z Tarnowa Op., przedsiębiorstwu ZND CE Sp. 
z  o.o. z  Opola, Bankowi Spółdzielczemu w  Krapkowicach, 
gospodarstwu Choinkowy Raj, firmie MM Events, Tartako-
wi Odelga Prószków, geodecie Ryszardowi Zyła [*], Gabine-
towi Fizjoterapii Jacek Milewski, Kancelarii Radców Praw-

nych MPS LEGAL z Wrocławia, Pizzerii Olivka, Radnemu 
Zygmuntowi Pietruszce, Piekarni EDMA z  Tarnowa Op., 
Pracowni PSYCHE z Opola, firmie MAP Biuro Rachunkowe 
i przedsiębiorstwu MAP Lifttechnik z Przywór.

Bieg okazał się ogromnym sukcesem promocyjnym 
Tarnowa Opolskiego. Relacje ukazały się w  największych 
mediach regionalnych województwa opolskiego, patronat 
medialny objęła TVP 3 Opole, Radio Opole, Nowa Trybuna 
Opolska oraz Tygodnik Ziemi Opolskiej, którego dziennika-
rze przekazali ponad dwa tysiące zdjęć z  imprezy. Ponadto 
bardzo pozytywna relacja z biegu ukazała się w ogólnopol-
skim portalu dla biegaczy festiwalbiegowy.pl, a  wiele osób 
dokumentowało i  udostępniło prywatne zdjęcia i  filmy. 
Wszelkie materiały i odnośniki znajdują się na stronie biegu 
na portalu społecznościowym facebook pod adresem: Bieg 
Tarnowski pod patronatem Wójta Gminy i  Nadleśnictwa 
Opole. Dość wspomnieć, że tylko w pierwszym tygodniu po 
biegu materiały na stronie przeglądane były dwieście tysięcy 
razy.

Bieg Tarnowski odbył się po raz pierwszy, lecz z założenia 
jest to impreza cykliczna, coroczna. Ogromny sukces debiutu 
stanowi dobry prognostyk dla kolejnej edycji, która zapew-
ne będzie się cieszyła jeszcze większym zainteresowaniem, 
gdyż połączenie profesjonalnej organizacji z miłą lokalną at-
mosferą oraz nieprzewidywalną pogodą i pięknymi leśnymi 
widokami na trasie, stało się już rozpoznawalną marką tego 
przedsięwzięcia.

Komentarz Wójta Gminy Tarnów Opolski 
– Krzysztofa Mutza

Jestem pod dużym wrażeniem tej imprezy sportowej. 
Z całego serca kibicuję podobnym inicjatywom i na przy-

szłość również deklaruję swoje wsparcie. 
Byłem zaskoczony imponującą frekwencją uczestników 

biegu – mimo niesprzyjającej aury. Z całego serca dzięku-
ję organizatorom i osobom zaangażowanym w realizację 

tego przedsięwzięcia, jak również jego uczestnikom 
i serdecznie gratuluję sukcesu!
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