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Wójt

Wywiad z wójtem – policjanci na sta-
łe w Gminie Tarnów Opolski już od 
przyszłego roku

Dożynki 2017

Relacja z tegorocznych dożynek, 
a także całe mnóstwo ciekawych 
newsów z kultury.

„Leśna Draka” 

II Bieg Tarnowski pod patronatem 
Wójta Gminy i Nadleśnictwa Opo-
le okazał się wielkim sukcesem- do-
pisała frekwencja i sportowy duch 
współzawodnictwa



Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów oraz zmiany tytułów. Projekty graficzne reklam i ogło-
szeń opracowane przez redakcję pozostają jej własnością. Za treść nadesłanych materiałów, reklam i ogłoszeń wydawca 
i  redakcja nie ponoszą odpowiedzialności. Wydawca zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów i  materiałów 
opublikowanych w „Aktualnościach Gminy Tarnów Opolski” bez zgody Wydawcy jest zabronione. 

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy 
zajmować się będzie: 

Park Technologiczno–Innowacyjny Sp. z o. o 
w Przyworach, ul. Wiejska 13.

Od dnia rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg 
uruchomione zostaną telefony osób odpowiedzialnych za 
kierowanie i koordynację prac.
W razie zgłoszeń nr kontaktowe: 77 453 50 80, 82, 84
    kom. 503 576 146

Na terenie gminy zlokalizowane są drogi należące do nw. 
zarządców: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ul. Książąt 
Opolskich w Opolu.

Bieżące informacje dotyczące przejezdności i stanu dróg w 
okresie zimowym można uzyskać w Obwodzie Drogowym 
Chrząstowice pod nr kom. 605 424 010, lub u dyżurnego ak-
cji zimowej tel. 604 428 460, jak również w siedzibie Zarządu 
Dróg Powiatowych tel. 77 411 40 69, 441 40 70.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu do obowiązku które-
go należy odśnieżanie ul. Krapkowickiej na trasie Kąty Op. 
– Przywory.
Informację o zimowym utrzymaniu dróg można uzyskać 
pod nr tel. 77 458 13 32, 77 459 18 80, 459 18 00.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – obowią-
zek utrzymania Drogi Krajowej nr 94 Opole – Strzelce Op. 
Informacji oraz zgłoszeń dot. zimowego utrzymaniu dróg 
można dokonać pod nr tel. 77 461 36 56, kom. 600 241 560.

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Tarnów Opolski  
w sezonie 2017/2018

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 (od 1767)

Dworcowa (do 1767)

1767 Powstańców Śl.

1750 Nakielska

Walidrogi

1751 Dąbrowicka
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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

Mieszkańcu!
W przypadku wystąpienia szkody powstałej w uprawach 
i  płodach rolnych, wyrządzonej przez zwierzynę łowną na 
terenie Gminy Tarnów Opolski, można dokonać zgłoszenia 
(w zależności od obszaru powstałej szkody) do:

 � Koła Łowieckiego nr 3 „Lis” w Opolu  
(obwód łowiecki nr 44 „Falmirowice”)  
Pan Grzegorz Przydatek, tel. 600 924 096

 � Koła Łowieckiego „Jeleń” w Zabrzu  
(obwód łowiecki nr 43 „Daniec”) 
Pan Mirosław Grzyb, tel. 600 856 906

 � Koła Łowieckiego „Ostoja” w Krapkowicach  
(obwód łowiecki nr 93 „Kosorowice”) 
Pan Piotr August, tel. 602 109 172

Można już płacić kartą w Urzędzie

Od sierpnia 2017 roku istnieje możliwość zapłacenia 
podatków i opłat lokalnych w kasie gminy za pomocą kar-
ty płatniczej lub telefonu. Nowoczesny terminal płatniczy 
udało się pozyskać dzięki programowi Ministerstwa Rozwo-
ju „Programu upowszechnienia płatności bezgotówkowych 
w jednostkach administracji publicznej”
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Policjanci na stałe  
w Gminie Tarnów Opolski  

już od przyszłego roku

rządu Województwa Opolskiego – zwiększony został po-
ziom dofinansowania projektu o  50 tys. zł, co pozwoli na 
wykonanie dodatkowych prac. Trzeba pamiętać, że nasz 
projekt był na pierwszym miejscu listy rankingowej wśród 
projektów z  całej Aglomeracji Opolskiej. Po ukończeniu 
remontu, obiekt ten będzie gwarantował naprawdę wysoki 
komfort użytkowania dla uczniów i nauczycieli. Niektórzy 
narzekali na niedogodności związane z pracami – takie są 
przy każdym remoncie i nie robi się ich komukolwiek „na 
złość”. Najważniejsze, że szkoła finalnie będzie obiektem 
nowoczesnym, komfortowym i ekologicznym.

Red.: Dlaczego ekologicznym?

K. M.: Powiem prosto – każdego roku do ogrzania tarnow-
skiej szkoły potrzebowaliśmy ponad 70 ton węgla. Przy 
obsłudze kotła pracowało w sezonie grzewczym dwóch lub 
trzech palaczy. Do tego dochodził węglowy piec w kuchni. 
Mimo intensywnego ogrzewania – nieocieplone mury i dach 
dawały słabą izolację i w klasach na piętrze było po prostu 
zimno. Po zainstalowaniu kotłowni gazowej i odnawialnych 
źródeł ciepła, ociepleniu ścian, dachu, wymianie poszycia 
dachowego, grzejników i  instalacji elektrycznych, sytuacja 
zmieni się diametralnie. Nie tylko w budynku będzie ciepło, 
co zagwarantujemy bez konieczności zatrudniania licznej 
obsługi sezonowej, to jeszcze w atmosferę pójdzie o 207 ton 
równoważnika CO2 mniej. Zapotrzebowanie energii pier-
wotnej pobieranej na rok zmniejszy się o 729802,31 kWh. To 
gigantyczne wartości. Przypomnijmy sobie słynną sytuację, 
która miała miejsce w Londynie – tzw. „wielki smog londyń-
ski”. Przez pięć zaledwie dni nad Londynem utrzymywał się 
smog utworzony z  wyemitowanych do atmosfery gazów, 
pochodzących głównie z kominów mieszkań i  fabryk oraz 
spalin samochodowych. Doprowadził do środowiskowej 
katastrofy oraz śmierci w  sumie 12 tysięcy londyńczyków. 
To drastyczny przykład ale pokazuje, jak ważna jest dba-
łość o czyste powietrze. Remontem tarnowskiej szkoły zro-
biliśmy milowy krok w  kierunku oczyszczenia atmosfery 
w gminie.

Red.: Szkoła to tylko jeden obiekt. Ważny – ale jeden z  wie-
lu. Czy gmina ma pomysł na długofalowe działanie w  tym 
zakresie?

K. M.: Oczywiście, że mamy. Przed rozpoczęciem nowego 
okresu programowania środków unijnych, opracowaliśmy 
własnym sumptem – najwyżej oceniony przez Wojewódzki 

Staraniem Wójta Krzysztofa Mutza, przy wsparciu rad-
nych, już od nowego roku kalendarzowego policjanci 

będą na stałe na terenie Gminy Tarnów Opolski. – Odkąd 
objąłem stanowisko Wójta Gminy, zabiegałem o ten poste-
runek. Jestem szczęśliwy, że w końcu się udało – nie kryje 
radości Krzysztof Mutz.

Red.: Panie Wójcie, mówi Pan, że od siedmiu lat zabiega 
o utworzenie stałego rewiru dzielnicowych w Tarnowie Opol-
skim. Dlaczego to tak długo trwało?

Krzysztof Mutz: Powiem szczerze, to był jeden z moich prio-
rytetów. Wiedziałem, że temat jest trudny ale cierpliwość 
się opłaciła. Problemem – jak zwykle bywa w takich przy-
padkach – były koszty, jednak udało mi się przekonać osoby 
decyzyjne, że bezpieczeństwo moich mieszkańców jest tego 
warte. Przez te kilka lat regularnie jeździłem do Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Opolu i Komendy Miejskiej Policji 
w Opolu, żeby prosić o wsparcie. Muszę powiedzieć, że nie 
byłem zbywany i faktycznie widziałem, że ze strony komen-
dantów jest chęć pomocy. Nasz wniosek poparła również 
Pani Poseł Katarzyna Czochara, za co ogromnie jej dzięku-
ję. Obecnie jestem na etapie rozmów finalnych dotyczących 
szczegółów tego przedsięwzięcia z  Panem Komendantem 
Miejskim Policji w  Opolu – podinsp. Bogdanem Piotrow-
skim i  jego pierwszym zastępcą – podinsp. Rafałem Droz-
dowskim. Jestem im wdzięczny za rzetelne i konkretne po-
dejście do tematu. Oczywiście jako gmina, również musimy 
dołożyć pewną pulę środków, jednak w tym temacie mam 
wsparcie radnych. Na pewno z własnych środków będziemy 
musieli zakupić jeden radiowóz, wyremontować i wyposa-
żyć pomieszczenia dla dzielnicowych. W tym wypadku jed-
nak, są to pieniądze dobrze zainwestowane, bo bezpieczeń-
stwo mieszkańców naszej gminy jest najważniejsze. Kiedy 
dzielnicowi będą każdego dnia na miejscu, nie trzeba będzie 
czekać aż dojadą na przykład z Turawy – tak jak to było do 
tej pory. Częstsze będą również patrole. Jak do tej pory, mie-
liśmy szczęście do świetnych dzielnicowych – teraz będzie 
ich więcej. Jak widać – czasami określony cel wypracowuje 
się przez kilka lat.

Red.: Ostatnio wiele uwagi poświęca się tematowi remon-
tu szkoły w  Tarnowie Opolskim. Na jakim etapie jest ta 
inwestycja?

K. M.: Inwestycja jest na ukończeniu a prace trwały dłużej 
niż pierwotnie zakładaliśmy z  tego względu, że znacznie 
poszerzony został ich zakres. W sumie, poza kompleksową 
termomodernizacją, wymianą źródeł ciepła, oświetlenia, 
malowaniem pomieszczeń, wykonaliśmy również moderni-
zację kuchni a w trakcie jest kompleksowy remont sali gim-
nastycznej. Utworzona została również dodatkowa świetlica 
dla młodszych dzieci, po to, żeby po obiedzie nie musiały 
wracać do swojego budynku po przeciwnej stronie ulicy, 
tylko żeby mogły poczekać na odebranie przez rodziców czy 
opiekunów w głównym budynku, miło spędzając ten czas. 
Pragnę zwrócić uwagę na to, że w trosce o zdrowie naszych 
dzieci, zakupiliśmy do kuchni nowoczesny piec konwekcyj-
no-parowy, który pozwala przygotowywać zdrowe posiłki 
gotowane na parze. Muszę też wspomnieć, iż – decyzją Za-
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Fundusz Ochrony Środowiska – Plan Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla gminy. Jest to plan długofalowy ale dzięki niemu 
możemy aplikować o  fundusze unijne ukierunkowane na 
ekologię, np. na ścieżki rowerowe, termomodernizację, wy-
mianę kotłów itp. Chciałbym przedstawić również radnym 
na najbliższej sesji propozycję do budżetu w postaci kwoty 
przeznaczonej na dofinansowanie mieszkańcom wymiany 
pieców węglowych starej generacji na ekologiczne źródła 
ciepła. Mam nadzieję, że pomysł ten zostanie dobrze przy-
jęty i radni przegłosują jego realizację. Gdyby tak się stało, 
mieszkańcy mogliby uzyskać dofinansowanie częściowo 
z gminy, częściowo ze środków własnych, czy ewentualnie 
połączyć z  dofinansowaniem z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Proekologiczne działania są w intere-
sie nas wszystkich i mam nadzieję, że w  tym zakresie uda 
nam się dużo zdziałać – zwłaszcza, iż na takie inwestycje 
głównie ukierunkowane są obecnie fundusze unijne. Świet-
nym uzupełnieniem do wymienionych wcześniej inwesty-
cji będzie budowa tężni solankowej w Tarnowie Opolskim, 
w obrębie której mieszkańcy będą mogli skorzystać z dar-
mowych inhalacji solankowych.

Red.: Obecnie trwają prace nad przyszłorocznym budże-
tem. Tężnia, o której Pan wspomniał, jest jedną z  inwestycji.  
Co jeszcze obejmują przyszłoroczne plany budżetowe?

K. M.: Chciałbym, aby w  każdym sołectwie coś było zro-
bione. Wraz z  radnymi poprosiliśmy sołtysów, aby na pi-
śmie przedstawili najpilniejsze propozycje inwestycyjne do 
budżetu. Po ich przeanalizowaniu stwierdziliśmy, że więk-
szość z  nich to budowy i  remonty dróg. Ponadto budowa 
punktów oświetleniowych. W Przyworach wyremontowany 
będzie budynek, gdzie mieści się GOK, czekamy na podpi-
sanie umowy na budowę ścieżki pieszo-rowerowej od Mie-
dzianej do Kosorowic – kiedy tylko ją podpiszemy, ruszamy 
z  pracami. W  ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 
mamy zrealizować termomodernizację budynków użytecz-
ności publicznej, m.in. w  Kątach Opolskich, Przyworach 
i  Kosorowicach. W  Tarnowie oczekujemy na podpisanie 
umowy budowy drogi w  ramach tzw. „schetynówek” – to 
kolejny złożony przez nas w  tych naborach projekt, który 
ma szanse uzyskać dofinansowanie, bo znalazł się w pierw-
szej dziesiątce listy rankingowej na kilkadziesiąt złożonych 
wniosków. Równolegle trwają rozmowy z WiKiem w spra-
wie projektów na kanalizację Raszowej i Walidróg oraz usta-
lenia w sprawie pełnej gazyfikacji gminy. Inwestycji będzie 
o  wiele więcej, choć nie wszystkie będą wymienione w  tej 
pierwszej wersji budżetu. Jak wiadomo – pełne wyliczenia 
można robić dopiero wówczas, gdy mamy jasność w sprawie 
subwencji przekazywanych nam z Warszawy – gdy wiemy, 
czy kwoty pokryją się z prognozami z jesieni. Jak wiadomo, 
budżet może się zmieniać w ciągu roku i każdorazowo jest 
głosowany przez radnych na sesji Rady Gminy. Chciałbym 
tylko zaapelować do tych mieszkańców naszej gminy, któ-
rzy czują się pokrzywdzeni faktem, iż inwestycja, o  którą 
zabiegają, będzie przełożona w czasie. Rozumiem to, że jest 
naprawdę wiele potrzeb i chciałbym je wszystkie zaspokoić. 
Nie jest to jednak możliwe do wykonania hurtem – Rada 
Gminy z moich propozycji wybiera te najpilniejsze i to one 
realizowane są najpierw. Czasami trzeba uzbroić się w cier-
pliwość, bo budżet naszej gminy, choć nie jest najmniejszy, 
nie pozwala na rozrzutność. Zawsze jednak realizujemy to, 
co zaplanowane – nawet długoterminowo. Z moim doświad-
czonym w pozyskiwaniu środków zewnętrznych zespołem 
staramy się wykorzystać każdą szansę na uzupełnienie 
budżetu środkami zewnętrznymi – nie tylko unijnymi ale 
i pochodzącymi z konkursów ogłaszanych przez fundacje. 

Ostatnim naszym sukcesem jest projekt złożony w ramach 
konkursu Tu mieszkam, tu zmieniam Fundacji BZ WBK 
na utworzenie niekomercyjnej herbaciarni w  Raszowej – 
w piwnicach budynku biblioteki i muzeum wiejskiego. Na 
1170 złożonych wniosków, nasz projekt znalazł się na trze-
cim miejscu listy rankingowej. To ogromny sukces i wyróż-
nienie! Przypomnę, że już po raz kolejny sięgamy po środki 
z  tej fundacji – poprzednia inwestycja to remont budynku 
przy kaplicy w Nakle w ramach projektu „Spotkajmy się na 
Via Regia”. Z pewnością jeszcze niejeden projekt w tym roku 
złożymy a z dużym doświadczeniem w tym zakresie będzie 
nam łatwiej, tym bardziej, że to ostatnia możliwość sięgnię-
cia po tak duże pieniądze.

„Tu mieszkam, tu zmieniam” 
– kolejny zwycięski projekt  

Gminy Tarnów Opolski
10 listopada br. opublikowano wyniki trzeciej edycji kon-

kursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” Fundacji BZ WBK. Ry-
walizacja była bardzo zacięta. Z nadesłanych 1170 projektów 
wyłoniono sto, które zostały nagrodzone grantem. Projekt 
złożony przez Gminę Tarnów Opolski znalazł się na trzecim 
miejscu listy rankingowej. Autorką projektu jest Magdalena 
Chudowska – Zastępca Wójta Gminy Tarnów Opolski, która 
przystąpiła do jego tworzenia po konsultacjach i na wniosek 
sołtysa wsi Raszowa – Pana Andrzeja Mateji. W ramach pro-
jektu mają zostać wyremontowane pomieszczenia w budyn-
ku biblioteki i  muzeum wiejskiego w  Raszowej, w  których 
zostanie utworzona niekomercyjna herbaciarnia, z  praw-
dziwym samowarem (!) jako miejsce spotkań, edukacji i in-
tegracji. Chęć do współpracy i  wsparcia projektu wyraziły 
miejscowe stowarzyszenia, Rada Sołecka, władze gminy, pla-
cówki edukacyjne i mieszkańcy.

Umowy darowizny na rzecz projektu będą wręczane 
podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 28 listopada 2017 
r. w Warszawie w Teatrze Kamienica. O szczegółach realiza-
cji projektu będziemy informować na bieżąco.

To już kolejny zwycięski projekt Gminy Tarnów Opol-
ski w ramach tego konkursu. W ramach edycji z 2015 roku 
zrealizowana została inwestycja remontu budynku spotkań 
przy ul. Strzeleckiej w Nakle.
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nr 3/2017 Było, minęło, warto pamiętać!- Dożynki 2017

Dożynki Gminne – Święto Tarniny 2017 
– już za nami!

Sołectwo Kosorowice, które było tegorocznym organi-
zatorem Gminnych Dożynek doskonale przygotowało się 
do uroczystości. Wieś ozdobiono starannie i  pomysłowo. 
Brawa za kreatywność i wkład pracy! „Ramówka” każdych 
dożynek jest podobna, toteż nie zabrakło w sobotę Turnieju 
Sołectw. Po wyrównanej walce zaszczytny tytuł „Superso-
łectwa” przypadł Raszowej. Przy sprzyjającej pogodzie, tak 
w wesołym miasteczku, jak na występach pod namiotem nie 
brakowało publiczności. A na estradzie można było podzi-
wiać sprawność tarnowskich karateków, a także popisy na-
szych wspaniałych, młodych tancerzy z  zespołów działają-
cych przy Gminnym Ośrodku Kultury. Przy pełnym namio-
cie wystąpili artyści z zespołów AFTER PARTY oraz MIG. 
Publiczność na obu koncertach świetnie się bawiła! Zabawę 
kontynuowano do późnych godzin nocnych, a do tańca przy-
grywał zespół ALBATROS.

Dożynkowa niedziela rozpoczęła się Mszą Świętą w Ko-
ściele Parafialnym w  Kosorowicach. O  godzinie 14 ruszył 
ulicami Kosorowic długi i barwny korowód. Wzięła w nim 
udział rekordowa liczba wozów. Sporo było odniesień do ak-

tualnych wydarzeń – w wielkiej i lokalnej polityce – lub hu-
morystycznych komentarzy zjawisk społecznych. Cieszy, że 
w przemarszu wzięły udział szkoły i przedszkola – szczegól-
nie spodobały się urocze pszczółki. Ich stroje nawiązywały 
do lokalnych zasobów przyrodniczych.

W  zawsze wzruszającej części obrzędowej Starostowie 
Dożynek Bernadeta i Tomasz Fornol na ręce Wójta Gminy 
Krzysztofa Mutza przekazali bochen chleba, którym Go-
spodarz podzielił się ze wszystkimi obecnymi. Specjalne 
bochenki otrzymali sołtysi, którzy zawsze stoją najbliżej 
mieszkańców. Dzięki takim zwyczajom buduje się i umacnia 
więź społeczna i  dodawane są kolejne ogniwa do łańcucha 
pokoleń.

Przejście od obrzędowości do rozrywki zapewnił Kon-
cert Orkiestry Dętej ZW Lhoist S.A. pod batutą Grzegorza 
Cyparskiego – która swą prezentację rozpoczęła od uroczy-
stej pieśni „Boże z Twoich rąk żyjemy, choć własnymi pracu-
jemy…” a zakończyła instrumentalnymi aranżacjami popu-
larnych melodii rozrywkowych. Później swój koncert miał 
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wiecznie młody zespół „Kosorowiczanki”. Żywiołowa Ber-
nadeta Kowalska zapełniła piosenkami i pogwarkami z pu-
blicznością kolejne 1,5 godziny. W trakcie biesiady artystka 
wciągnęła do wspólnej zabawy grono słuchaczy w  różnym 
wieku – w tym Pana Wójta.

Po występie nastąpiło wręczenie „Złotych Tarnin”. Za-
szczytne wyróżnienia dla najznakomitszych przedstawicieli 
gminy otrzymali: Teodor Glensk (Animator Kultury), Patry-
cja Komko (Sportowiec Roku) oraz Paweł Ślusarczyk jako 
właściciel PHU „Wesoły Borsuk” (Przedsiębiorca Roku).

Elementem uroczystości zawsze z niecierpliwością ocze-
kiwanym są rozstrzygnięcia konkursów dożynkowych. 
W  tym roku w  konkursie „Najciekawsza dekoracja posesji 
w Kosorowicach” nagrody i wyróżnienia otrzymali: Rodzi-
na Cebula (1), Rodziny: Gregorczyk i  Łaciak (2) Rodziny: 
Gonsior, Ochota i  Elżbieta Reinert (3), Rodziny: Cichoń, 
Glensk, Cichos, Grysko, Fornol, Sekula, Czech (wyróżnie-
nia). W  konkursie „Najciekawszy wóz – najbardziej orygi-
nalny pomysł prezentacji sołectwa” jury najwyżej oceniło 
„Syrońską winnicę”, „Grześka tiko”, „Uchodźcy na tratwie”. 
W  konkursie na „Najciekawsze przebranie” wyróżniono: 
„Farmera” z Przywór, „Milicję i straż”, „Pij mleko „z Kosoro-
wic. W konkursie Koron Żniwnych przyznano równorzędne 
wyróżnienia dla każdego sołectwa.

Na dożynkowej imprezie nie zabrakło przedstawicieli 
Aglomeracji Opolskiej. Na stoisku każdy mógł wykazać się 
wiedzą o  regionie i  zdobyć ciekawe nagrody. Operator Ga-
zociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A – główny spon-
sor imprezy także zaprezentował się okazale. Oferowano – 
oprócz pakietu informacji – użyteczne gadżety z logo spon-
sora, a dla najmłodszych moc atrakcji.

Tymczasem w Kosorowicach pojawił się znany i lubiany 
kabaret NEONÓWKA, który odsłonił swoją gwiazdę w Ko-
sorowickiej Alei Gwiazd Kabaretu, a następnie wystąpił z – 
jak zwykle przyjmowanym z gorącym aplauzem, jak zwykle 

wyśmienitym – programem satyrycznym. Gdy w końcu pu-
bliczność pozwoliła artystom zejść ze sceny, rozpoczęła się 
zabawa z zespołem Universal.

O 21.30, w przerwie między tańcami niebo nad Kosoro-
wicami rozświetliły barwne fajerwerki.

Gminne Dożynki – Święto Tarniny zakończyły się peł-
nym sukcesem. Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli swoją 
pracę w ich organizację i przeprowadzenie: Radzie Sołeckiej 
Wsi Kosorowice, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, druhom 
z OSP Kosorowice.

Sponsorem głównym Gminnych Dożynek 2017 
był Operator Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A
Więcej informacji o spółce na stronie www.gaz-system.pl

Ta wspaniała impreza odbyła się dzięki hojności 
darczyńców:

 � Urząd Gminy Tarnów Opolski
 � Bank Spółdzielczy Krapkowice
 � ZW LHOIST S.A
 � Spółdzielnia Surowców Mineralnych w Opolu
 � Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o.
 � Piomar Sp. z o.o. – Transport i Logistyka
 � Zakład Usług Remontowo-Budowlanych – „MAL-KAN”
 � PHU Wesoły Borsuk Tarnów Opolski
 � Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Malik Rudolf
 � Bramy Dyga – Jerzy Dyga Przywory
 � Piekarnia EDMA Tarnów Opolski
 � Firma Budowlana MOLDOM Marcin Muc
 � SPARTECH – Paweł i Mariusz Sparwaser
 � Firma Budowlana CEBULA Stanisław i Anna Cebula
 � Usługi ogólnobudowlane Dariusz Łukaszczyk
 � DG AUTO Damian Gołomb
 � Zygpol – Automobile Zygmunt Dziemba
 � METAROL Dorota i Ewald Dziemba
 � Zakład Fryzjerski Hildegarda Waleczko
 � Studio Urody Śwituła
 � PPHU PASTERNOK Piotr Pasternok
 � Centrum Ogrodnicze TOMICZEK
 � MB SERWIS
 � Park Technologiczno-Innowacyjny Sp. z o.o.

Było, minęło, warto pamiętać!
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Zdrowi, mądrzejsi, bardziej 
kreatywni…

Taki rezultat powinni osiągnąć uczestnicy projektu „W moim 
domu zdrowo, kolorowo i pachnąco”, który został zgłoszony 
przez grupę inicjatywną „Syronie” do Programu „Działaj 
Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności re-
alizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Kraina św. 
Anny i otrzymał grant na realizację.

Inicjatywę mieszkańców, wspiera Gminny Ośrodek Kultury, 
który został partnerem projektu. Działania projektowe już 
trwają, za nami pierwsze zajęcia warsztatowe:

 � „Dziś tu pachnie chlebem” – dwudniowe warsztaty, na 
które złożyły się: wykład dietetyczki, nauka praktyczna 
zaczyniania, wyrabiania i pieczenia chleba oraz robienie 
past do pieczywa.

 � „Po ten kwiat” – tworzenie kwiatów z rajstop.

Odbyły się również warsztaty:
 — „Ciepłe płomienie pachnących świec”- dwudniowe 

warsztaty produkcji świec z użyciem elementów kwiatów 
i innych roślin (19‒20.10.br. godz. 17.00).

 � „Po ten kwiat” – jednodniowe spotkanie podczas, które-
go uczestnicy zgłębia tajniki wytwarzania kwiatów tech-
niką foamiran (26.10.br. godz. 17.00)

 � „Kartka sercem pisana” – jednodniowe zajęcia ręcznego 
wyrobu kartek okolicznościowych, karnetów prezento-
wych, wizytówek itp. techniką irisfoling i origami (9.11. 
br. godz. 17.00)

 � „Zapraszamy do stołu” – jednodniowe warsztaty deko-
rowania potraw i  nakrywania stołu z  wykorzystaniem 
ozdób wykonanych w  trakcie poprzednich warsztatów. 
Wspólne biesiadowanie przy stole, degustacja potraw 
przygotowanych przez uczestników czerpiących z zaso-
bów nowo zdobytej wiedzy (23.11.br.godz. 17.00)

Miejscem, w którym odbywają się działania projektowe jest 
filia Gminnego Ośrodka Kultury w  Kosorowicach. Można 
zapisać się na każdy z warsztatów oddzielnie.

Dofinansowano ze środków Programu 
„Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
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Karuzela Zdarzeń w GOK
A lato było gorące….

…i  to nie tylko za sprawą aury! Podczas dwóch turnu-
sów zajęć wakacyjnych działo się w ośrodku kultury wiele, 
a uczestnicy nie mieli ani chwili na nudę.

Było naukowo – w Centrum Nauki i Eksperymentu, spor-
towo – podczas zajęć na Hali Sportowej, kulinarnie i zdrowo 
– w czasie tworzenia smacznych i zdrowych przekąsek owo-
cowych, kolorowo i pachnąco – przy tworzeniu kwiatowych 
kompozycji, zoologicznie – wiadomo, wycieczka do zoo, śre-
dniowiecznie (rycersko i twórczo) – w Byczynie oraz wojsko-
wo – podczas dorocznego wyjazdu do Brzegu, gdzie saperzy 
przygotowują wielce atrakcyjny „Piknik na Florydzie”. Nie 
brakowało wakacjowiczom „skoków do wody dla ochłody”, 
zabaw i gier integracyjnych i wielu, wielu atrakcji… Nie za-
brakło wypraw do kina, były słodkie niespodzianki. Miło-
śnicy westernowych i  indiańskich klimatów także przeżyli 
niezwykłe przygody. Wycieczki do wioski indiańskiej w Sta-
niszczach Małych oraz westernowego Miasteczka Twinpigs 
w Żorach zachwyciły uczestników. Wielką atrakcją okazała 
się wycieczka do kopalni złota, gdzie uczestnicy mogli prze-
żyć swoje własne Klondike. Choć nie ma wśród młodych 
mieszkańców gminy ani jednego, który nie odwiedzałby od 
czasu do czasu stolicy województwa, „Opole z innej perspek-
tywy” czyli rejs po Odrze poprzedzony objazdem miasta 
piętrowym „londyńskim” autobusem okazał się niezwykłym 
doświadczeniem. Wakacje były wspaniałe, a  uczestniczyło 
w nich (w obu turnusach) 101 dzieci z terenu całej gminy. Do 
następnych wakacji!

PODZIĘKOWANIA

Dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury, instruktorzy 
i  uczestnicy „Wakacyjnej Przygody z  GOKiem” serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy wspomagali organizację zajęć 
wakacyjnych, uprzyjemniali i  uatrakcyjniali dzieciom lato. 
Osobne podziękowania należą się panu radnemu Zygmun-
towi Pietruszce za ofiarowane „smycze” do identyfikatorów 
dla dzieci. Bardzo dziękujemy też personelowi Hali Spor-
towej w  Tarnowie Opolskim, Szczególnie słodkie buziaki 
należą się pani Annie Sygo, która ofiarowała zawieszki do 
smyczy oraz na zakończenie wakacji podarowała dzieciom 
przepyszny tort. TO BYŁO WSPANIAŁE LATO!

W światowej czołówce
Piękne, zgrabne, utalentowane i  pracowite. Takie są. 

Poświęcają co tydzień kilka godzin (a  przed znaczącymi 
konkursami nawet kilkanaście), by poznawać nowe i utrwa-
lać wcześniej opanowane serie taneczno–akrobatycznych 
ćwiczeń, doskonalić poczucie rytmu, płynność i  grację ru-
chów, panowanie nad rekwizytami. Wiele z nich tańczy od 
najmłodszych lat. W  miarę upływającego czasu nabierały 
doświadczenia i  biegłości. Niektóre pozostały wierne róż-
norodnym formom tanecznym, inne skupiają się na jednej. 
Zespoły mażoretkowo – cheerleaderkowe powstały w naszej 
gminie stosunkowo niedawno. Lecz dzięki sprzyjającym wa-
runkom, dobremu przygotowaniu, solidnej pracy własnej 
oraz instruktorów, a  także kreatywności i  umiejętnościom 
dydaktycznym tych ostatnich, osiągnęły wysoki poziom 
umiejętności, co pozwala im mierzyć się z najlepszymi. Do-
skonale spisały się w ubiegłym roku na Mistrzostwach Pol-
ski, co dało im wstęp do zmierzenia się z międzynarodową 
czołówką. Z Pragi wróciły z dobrymi rezultatami zespoło-

wymi i z medalem indywidualnym. Przez kolejny rok praco-
wały wytrwale. I znów sukces na Mistrzostwach Polski!

Kolejny wyjazd do Pragi! Dzięki determinacji własnej 
i  rodziców oraz życzliwemu wsparciu władz gminy i  ZW 
LHIOST S. A, w tym roku dziewczęta mogły obejrzeć cały 
turniej i  na miejscu lepiej się przygotować do występu. 
A  przy okazji także więcej skorzystać z  uroków niezwykle 
turystycznie atrakcyjnej stolicy Czech – zasłużenie zwanej 
„Złotą Pragą”.

Występ na mistrzowskim parkiecie okazał się nad wyraz 
udany! MAMY MEDAL! Zespół DELEMENT utworzony 
z tancerek naszej gminy oraz ich koleżanek z Ozimka zdo-
był tytuł II Wicemistrza Świata w  kategorii show seniorki 
za choreografię „Zapomniany cyrk”. Pozostałe grupy także 
osiągnęły doskonałe rezultaty: V miejsce w  kategorii for-
macja pom–pom seniorki w układzie „Syreny” (do podium 
zabrakło 0,05 pkt.), VII miejsce – Angelika Piotrowicz w ka-
tegorii solo seniorki flaga, IX miejsce – Dominika Pacuła 
w kategorii solo seniorki pom-pom, VII miejsce – mini for-
macja pompon seniorki, VII miejsce – trio pompon seniorki 
Wiktoria Cichoń, Natalia Labisz i Karolina Mientus.

SERDECZNIE GRATULUJEMY tancerkom i  trenerce: 
Karolinie Stopińskiej – która w tym sukcesie ma swój zna-
czący udział.
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Filmy nadal nas kręcą
Po wakacyjnej przerwie Gminny Ośrodek Kultury zapro-

sił klubowiczów na kolejne spotkanie. Na inaugurację nowe-
go sezonu Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Nas to kręci! ” 
Stowarzyszenie OPOLSKIE LAMY zaproponowało miło-
śnikom kina dwa filmy w  ramach projektu „Dokumental-
na Odsłona Kina”. Najpierw obejrzeliśmy obsypaną nagro-
dami (min. Nagroda Publiczności na Festiwalu Filmowym 
„Opolskie Lamy” oraz wiele nagród na festiwalach w Polsce 
i na świecie) etiudę młodej debiutantki Zofii Kowalewskiej 
„Więzi”. Niepozbawiony humoru, momentami wzruszający, 
odważny obraz dotykający ważnych kwestii: miłości, zra-
nień, wybaczenia, starzenia się, rodziny, zrobił na widzach 
ogromne wrażenie wywołując burzliwą dyskusję. Jako dru-
gi został zaprezentowany – zupełnie odmienny w klimacie, 
tematyce i  formie – film „KapelMistrze”. Znany z  licznych 
produkcji dokumentalnych, spotów wizerunkowych i clipów 
Tomasz Knittel zastosował technikę „kreacyjnego doku-
mentu” – wyraźnie widać tu reżyserską rękę. W „KapelMi-
strzach” pojawiają się: Chłopcy Kontra Basia, Kapela Ze Wsi 
Warszawa, Janusz Prusinowski Kompania, InFidelis, Kapela 
Brodów czy Kapela Maliszów. W efekcie otrzymujemy spój-
ny, ale nieco barokowy obraz, który nasi klubowicze uznali 
za nieco „przegadany” (mimo, że nie pada w nim ani jedno 
słowo – wyjąwszy teksty piosenek). Co ważne, niemal każ-
demu z widzów spodobały się inne fragmenty, do każdego 
szczególnie przemówiła inna z  poruszonych kwestii. I  oto 
wszak chodzi artystom (i nie tylko im) – abyśmy potrafili się 
pięknie różnić

Zachęcamy do udziału w zajęciach GOK  
w sezonie 2017/2018

Europejski Dzień Seniora

26 października w Sali OSP w Kosorowicach odbyło się 
spotkanie seniorów Gminy Tarnów Opolski z okazji Euro-
pejskiego Dnia Seniora. Na tę wyjątkową uroczystość zostały 
zaproszone również władze Gminy Tarnów Opolski w oso-
bie Wójta Gminy – Krzysztofa Mutza oraz Zastępcy Wójta – 
Magdaleny Chudowskiej. Organizatorem imprezy była Rada 
Seniorów Gminy Tarnów Opolski, na czele z Panią Przewod-

Każdego, kto chciałby mieć swój udział w osiągnięciach 
będących w światowej czołówce zespołów, nie boi się wysił-
ku owocującego tak doskonałymi rezultatami, interesuje się 
tańcem i  pragnie swój talent rozwijać ZAPRASZAMY na 
zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury. Znajdź nas na Face-
booku lub stronie ośrodka, albo naocznie przekonaj się przy-
chodząc na trening. A potem zdecyduj: siedzenie na kana-
pie, czy ruch poprawiający sylwetkę i umiejętności taneczne 
a przy tym przynoszący dobrą zabawę, wyjazdy i nie dające 
się z niczym porównać uczucie spełnienia, gdy osiągnie się 
sukces.

Kultura Lokalna  
– aktywacja 2017 w toku

Jak już informowaliśmy, również w  tym roku realizo-
wane są projekty zgłoszone w ramach Inicjatyw Lokalnych. 
Właśnie rozpoczynają się dwa z nich.

„KADRY DLA MŁODEJ KADRY” – to projekt z Tarno-
wa Opolskiego realizowany w pomieszczeniach GOK. Jest to 
cykl zajęć warsztatowych, których celem jest popularyzacja 
wśród młodych ludzi zagadnień z dziedziny sztuki filmowej. 
W czasie trwania projektu jego uczestnicy zostaną zapozna-
ni z  etapami powstawania filmu, będą się uczyć tworzenia 
fabuły filmu, scenariusza, scenografii, postaci. Rozwiną się 
twórczo i nabędą umiejętności praktyczne w dziedzinie two-
rzenia filmów metodą animacji poklatkowej. W efekcie koń-
cowym powstanie film animowany z obrazem i dźwiękiem 
stworzony przez uczestników. Jego premiera zaplanowana 
jest na koniec listopada 2017 roku. Projekt jest realizowany 
przy współpracy Stowarzyszenia OPOLSKIE LAMY.

„WYRAZIĆ SIEBIE” – w ramach tej inicjatywy od wrze-
śnia do listopada będą się odbywały zajęcia wokalne (w GOK 
Tarnowie Opolskim) i tańca hip –hop (w Filia GOK w Koso-
rowicach) adresowane do dzieci od 7 do 14 roku życia. Szko-
lenie poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Spotkania 
będą się odbywały z  podziałem na grupy wiekowe. Każda 
z grup spotka się raz w tygodniu przez 1,5 godziny.

Dopłata do zajęć wynosi 30 złotych (za cały cykl). Jeże-
li warsztaty przyniosą zadowalające rezultaty, a  uczestnicy 
i  ich rodzice wyrażą zainteresowanie, istnieje możliwość 
kontynuacji zajęć (na zasadach obowiązujących przy organi-
zacji zajęć stałych w GOK). 

Junk art i upcykling – czyli nowe 
życie starych przedmiotów

Hasła ekologii, ochrony środowiska i troski o przyszłość 
naszej planety to nie tylko moda. To konieczność. Nadawa-
nie nowego wyrazu starym przedmiotom, twórcze wykorzy-
stanie wszelkich odpadów, zmiana „stare na nowe” to dziś 
poważna gałąź życia gospodarczego, a  nawet twórczości 
artystycznej. Grupa nieformalna z Miedzianej w ramach te-
gorocznej odsłony Kultury Lokalnej stworzyła projekt „Up-
cyklingowy zawrót głowy”. Podczas działań projektowych, 
uczestnicy z opon, żarówek, plastikowych butelek wyczarują 
przedmioty domowego użytku. Wiedza i  umiejętności na-
byte w trakcie warsztatów przydadzą się na co dzień, a także 
mogą pomóc tym, którzy zechcą wziąć udział w  kolejnym 
gminnym konkursie tworzenia zabawek z  wykorzystanych 
opakowań. Wszelkich informacji dotyczących działań pro-
jektowych udziela filia GOK w Miedzianej.

Wydarzenia kulturalne
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niczącą – Krystyną Barglik, Zastępcą – Panią Krystyną Kur-
dybelską oraz fundatorką Fundacji Słoneczna Jesień – Panią 
Bronisławą Pietruszką. Wszystkim seniorom raz jeszcze 
składamy gorące życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności 
i niegasnącego wigoru!

Imieniny u Marcina 2017

Marcinowy korowód i rogale czyli „Na Imieninach 
u Marcina”. Tradycja spotkała się z nowoczesnością na do-
rocznych obchodach świętomarcińskich w Tarnowie Opol-
skim. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą, po której na pla-
cu przy straży zgromadzili się mieszkańcy. Jak obyczaj każe, 
przypomniano legendę związaną z osobą świętego, przed-
szkolaki i uczniowie klas młodszych przedstawili swój oko-
licznościowy program, przygotowano tradycyjne przysmaki 
(rogale marcinkowe i domowe wypieki – mniam!). Instruk-
torzy ośrodka kultury zorganizowali warsztaty twórcze, 
podczas których dzieci z zapałem robiły gęsie maski, malo-
wały sylwetki gęsi, tworzyły rogaliki z masy solnej ozdabiane 
kolorową ryżową posypką. Strażacy wypiekali świeże rogale 
– pachniały i smakowały wybornie!

Oczywiście – jak każe lokalny zwyczaj – uhonorowano 
obecnych na uroczystości imienników ukochanego świętego. 
Znalazło się 10 odważnych panów. Każdy z nich otrzymał, 
oprócz serdecznych życzeń, drobny upominek. Tradycyjny 
pochód, pod przewodnictwem samego świętego na koniu, w 
tym roku był szczególnie długi. Po nim, każde uczestniczące 
dziecko zostało obdarowane rogalikiem (takim współcze-
snym). A jako, że zmierzch o tej porze roku zapada wcześnie, 
dłuuugi korowód świateł sprawiał niesamowite wrażenie. 

Główną atrakcją wieczoru był pokaz tańca ognia gru-
py AzisLight Fireshow. Zespół bardzo starannie przygoto-
wał efekty. Był żywy ogień, fajerwerki i lasery. Nie zabrakło 
świetlnych rysunków herbu Tarnowa Opolskiego, GOK, 
rogalika i wspaniałych figur tanecznych. Okrzyki zachwytu 
licznie zgromadzonej publiczności i gromkie oklaski mówi-
ły o wrażeniu jakie pokaz zrobił na widzach. Organizatorzy: 
Gmina Tarnów Opolski, Rada Sołecka, OSP i Gminny Ośro-
dek Kultury serdecznie dziękują wszystkim, których wysił-
ki sprawiły, że impreza była ciekawa i udana. Dziękujemy 
mieszkańcom za liczny udział. Zapraszamy za rok.

Projekt wymiany młodzieży Publicznego 
Gimnazjum i Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Tarnowie Opolskim  
oraz Oberschule Brück i Verbundschule 

Hille nadal trwa
Początek trwającego do dzisiaj projektu wymiany mło-

dzieży Publicznej Szkoły Podstawowej i  Publicznego Gim-
nazjum w Tarnowie Opolskim oraz Oberschule Brück i Ver-
bundschule Hille sięga roku 1997.

Wtedy podpisana została umowa o współpracy pomiędzy 
Publiczną Szkołą Podstawową w Tarnowie Opolskim i Ober-
schule Brück. Od roku 1999 roku po utworzeniu gimnazjum 
wymiana szkolna dotyczy obydwu tarnowskich szkół.

W  maju 1998 roku doszło do pierwszego spotkania 
uczniów nad jeziorem turawskim. Pierwszy wspólny polsko-
niemiecki koncert odbył się w  Domu Kultury w  Tarnowie 
Opolskim. W  tym roku mija 20 lat od podpisania umowy 
o współpracy szkół Tarnów Opolski – Brück. W roku 2018 
obchodzić będziemy 20 jubileusz pierwszego spotkania 
uczniów w ramach partnerstwa szkół. 
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Od 29. maja do 02. czerwca 2017 roku grupa 12 uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej i  14 uczniów Publicznego 
Gimnazjum z  Tarnowa Opolskiego wraz z  nauczycielami: 
Anną Fikus, Małgorzatą Nowak-Daniel i  Małgorzatą Jura-
nek po raz kolejny spotkała się z uczniami Oberschule Brück 
i Verbundschule Hille tym razem w legendarnym miastecz-
ku Hameln na terenie Dolnej Saksonii. Opiekunami nie-
mieckich uczniów byli Annette Radigk, Angelika Schroeder, 
Gerdfried Henneking i Michael Kleine-Besten.

W  ramach projektu muzyczno-tanecznego tradycyjnie 
przygotowano się w  schronisku młodzieżowym w  Hameln 
do wspólnego występu.

Praca zaczynała się codziennie około 9.00 rano a kończy-
ła przed 10.00 wieczorem. Uczestnicy projektu byli bardzo 
zaangażowani i dali z siebie wszystko, by dobrze wypaść na 
koncercie przed kolegami i  koleżankami z  Verbundschule 
Hille ich rodzicami i nauczycielami.

W czwartek 1 czerwca wśród uczestników wymiany pa-
nowała napięta atmosfera. Po kilku dniach intensywnych 
prób uczniowie z  czterech partnerskich szkół przygotowy-
wali się do dużego występu.

Podczas koncertu popatrzeć można było na tańczącą 
młodzież oraz posłuchać niemieckich, angielskich i polskich 
piosenek.

Zgromadzona publiczność bardzo żywiołowo reagowała, 
nagradzając występujących gromkimi brawami.

Zanim uczniowie z  Brück, Hille i  Tarnowa Opolskiego 
wyjechali do domu, popłynęło jak zwykle dużo pożegnal-
nych łez. Teraz aż do kolejnego spotkania pozostały mło-
dzieży maile, smsy i Facebook.

W ramach spotkania uczniowie wspólnie poznawali mia-
steczko Hameln, jego legendę o szczurołapie.

W  czwartek po koncercie udali się do położonego nie-
opodal miasta Minden, gdzie podczas rejsem statkiem mieli 

możliwość poznać dwupoziomowe skrzyżowanie dróg wod-
nych Minden i przepłynąć statkiem z Kanału Śródlądowego 
do rzeki Wezery.

Projekt współfinansowany został ze środków Polsko-Nie-
mieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie i Poczdamie.

Koordynator wymiany szkolnej
Małgorzata Nowak-Daniel

PG i PSP Tarnów Opolski

Nowy wóz w OSP Tarnów Opolski
21 Października był specjalnym dniem dla naszych stra-

żaków ochotników w Tarnowie Opolskim. Nie dość że ob-
chodzili 90 lecie istnienia jednostki, w ramach projektu „Za-
kup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposaże-
niem dla OSP woj. Opolskiego” dofinansowanego z Regio-
nalnego Programu Operacyjnym Województwa Opolskiego 
na lata 2014‒2020. Gmina Tarnów Opolski przekazaóło na 
ten cel dotację w  wysokości 170.000,00 zł., a  OSP Tarnów 
Opolski 70.000 zł. z własnego budżetu

Nowa tablica powitalna  
przy wjeździe  

do Tarnowa Opolskiego
W  dniu 19.10.2017 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie 

nowej tablicy powitalnej przy wjeździe do Tarnowa Opol-
skiego. Powstała ona dzięki sfinansowaniu jej przez naszego 
mieszkańca – Pana Jerzego Kołodziejskiego. W projekt po-
wstawania nowej tablicy zaangażował się radny naszej Gmi-
ny, Pan Zygmunt Pietruszka oraz Sołtys Tarnowa Opolskie-
go Pan Paweł Kampa.
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VI. Niemieckojęzyczne  
Konfrontacje Teatralne  
w Tarnowie Opolskim

Za nami VI. edycja Niemieckojęzycznych Konfrontacji 
Teatralnych dla uczniów szkół podstawowych. Na zaprosze-
nie organizatora – Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae z Ra-
szowej odpowiedziało osiem szkół z województwa opolskie-
go i śląskiego.

Motywem przewodnim tegorocznego przeglądu był te-
mat: „Gib mir die Hand und ich zeige dir Deutschland”, czyli 
„Podaj mi rękę a pokażę ci Niemcy”.

Na scenie Domu Kultury w  Tarnowie Opolskim poka-
zano osiem wspaniałych przedstawień. Ich pomysłowość nie 
znała granic. Były eksperymenty, muzyka wielkich kompo-
zytorów niemieckich, „Oda do radości”, niemieckie tradycje, 
bawarskie tańce, królowie, odkrycia naukowców, wspaniałe 
samochody, słynni piosenkarze, malarze, politycy, modelki 
i … można by jeszcze długo wymieniać.

Dodatkowo uczniowie mieli możliwość pogłębienia swo-
jej wiedzy o Niemczech na zajęciach warsztatowych. Radość 
i  entuzjazm dzieci oraz zaangażowanie zarówno w  grę ak-
torską, i później w pracę warsztatową były potwierdzeniem 
tego, iż inicjatywa ta jest bardzo ważna.

Na zakończenie, na scenie z nagrodami zebrali się wszy-
scy uczestnicy Konfrontacji Teatralnych i zaśpiewali wspól-
nie „So sehen die Sieger aus”, gdyż wszyscy byli zwycięzcami.

Jury wyłoniło pięć szkół, którym wręczono dyplomy-
-wyróżnienia. Były to: Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowa-
rzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej, Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 32 w  Opolu, Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w  Opolu, Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Nakle i Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w  Gosławicach. Dzień ten na długo pozostanie wszystkim 
w pamięci.

Dziękujemy serdecznie Konsulatowi RFN w  Opolu za 
wsparcie projektu.

Wszystkim uczestnikom jeszcze raz gratulujemy i zapra-
szamy za rok na kolejne Niemieckojęzyczne Konfrontacje 
Teatralne.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej

VI Gminny Turniej Tenisa 
Ziemnego

W  ostatni wakacyjny weekend (2,3 września) na korcie 
przy hali sportowej w Tarnowie Opolskim rozgrywany był 
już po raz szósty gminny turniej tenisa ziemnego, podczas 
którego pogoda nie rozpieszczała zawodników, kibiców oraz 
organizatorów (zachmurzenie duże i opady deszczu) – lecz 
w trakcie trwania eventu wszyscy bez wyjątku byli zadowo-
leni, szczególnie po zakończeniu finału. W turnieju wzięło 
udział 7 zawodników podzielonych na 2 grupy:
Grupa 1: Łukasz Gacka, Adam Walnik, Jan Półtorak, Piotr 
Szramiak
Grupa 2: Artur Staszewski, Roman Miś, Wiktor Waniowski

W grupie zawodnicy grali systemem,, każdy z każdym’’. 
Zwyciezcy z grup spotkali się w finale, a miejsca drugie grały 
mecz o trzecie miejsce.

W meczu o trzecie miejsce spotkał się finalista z poprzed-
niego roku Łukasz Gacka oraz Wiktor Waniowski. Gacka 
pokonał Waniowskiego 2:0 (6:3, 6:4) i  tym samym stanął 
na najniższym stopniu podium. Gdy głodna część uczest-
ników zaczynała jeść kiełbaskę z grilla, dwóch zawodników 
z  pierwszych miejsc w  grupie szykowało się do wielkiego 
finału. Był to zeszłoroczny zwycięzca gminnego turnieju 
Artur Staszewski oraz Piotr Szramiak, który w  pierwszym 
secie finału zaliczył wielki,, comeback”. Przegrywając 1:5 był 
w stanie doprowadzić do remisu i zwycieżyć ostatecznie 7:5. 
Podbudobany psychicznie Szramiak w drugim secie nie dał 
szans Staszewskiemu, który grał już z  lekkim urazem łok-
cia. Set zakończył się wynikiem 6:4 i to Szramiak ostatecznie 
wygrał mecz i cały turniej. Po meczu finałowym zawodni-
cy otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe 
i udali się na poczęstunek.

Oglądając spotkania zauważalna była ambicja z jaką wal-
czyli zawodnicy oraz to że poziom sportowy każdego me-
czu stał na wysokim poziomie. Pozostali uczestnicy imprezy 
mimo tej deszczowej aury jaka panowała tego dnia byli bar-
dzo zadowoleni że udało się po raz kolejny stworzyć świet-
ne widowsko sportowe w przyjaznej atmosferze. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za przybycie i  udział w  turnieju, 
i mamy nadzieję żę zobaczymy się znów za rok na VII edycjii.
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Klasyfikacja końcowa  
VI Gminnego Turnieju Tenisa Ziemnego:

 � I miejsce: Piotr Szramiak
 � II miejsce: Artur Staszewski
 � III miejsce: Łukasz Gacka
 � IV miejsce: Wiktor Waniowski
 � V miejsce: Adam Walnik
 � VI miejsce: Roman Miś
 � VII miejsce: Jan Półtorak

Tour de Turawa
Sezon motocyklowy w pełni, ale miłośnicy turystyki ci-

chszej, nawet ci, którzy na co dzień jeżdżą motocyklami, do-
siedli w niedzielę 16.07. swoich rowerów. Zgodnie z definicją, 
rower to pojazd mechaniczny napędzany siłą mięsni osoby 
jadącej tym pojazdem. Kto miał w szkole piękny przedmiot 
zwany logiką, ten wie, że jest to definicja klasyczna, czyli 
rozszerzająco-zawężająca, ewentualnie ogólno szczegóło-
wa i  w  ogóle rozjaśniająco-zaciemniająca. Chyba wszystko 
jasne?

16 rowerzystów wyruszyło na trasę rajdu dookoła jezior 
turawskich. O tym że dookoła, uczestnicy dowiedzieli się do-
piero pod halą sportową z ust przebiegłego kierownika tegoż 
obiektu. Definicji obiektu nie podaję, bo zrobiłoby się jeszcze 
ciemniej w  jasności. Dość powiedzieć, że etatowy fotograf 
otrzymał zadanie wykonania zdjęcia startowego z lotu ptaka 
i bidulek tak się męczył, że nie mógł złapać ostrości. O sinia-
kach na łokciach nawet nie wspomnę. Może ktoś wie, co to za 
technika fotografowania?

Potem było już malinowo. W  Walidrogach dobrali-
śmy 4 zakontraktowane wcześniej osoby i  jechaliśmy sobie 
przez pola i  lasy, a  posiniaczony fotograf dwoił się i  troił, 
żeby uchwycić w obiektywie, co lepsze kąski. A to bocianka 
ustrzelił, a to łan zboża na chwilę przed żniwami – krówek 
nie zdążył, bo za szybko się pasły – i tak oto, klucząc na ko-
niec wśród krzaków jagódek, dotarliśmy do Szczedrzyka. 
Tutaj dokonaliśmy odprawy posłów greckich w ilości 1 kon-
tuzjowany i 2 do obstawy, a sami skierowaliśmy się wprost 
do Jedlic, słynących z produkcji słoików i tam przeprawili-
śmy się na drugą stronę Małej Panwi. Przeprawa była cywi-
lizowana, czyli mostem, chociaż widać było, że wpław nawet 
by człowiek kolan nie zamoczył. Potem wałem śmignęliśmy 
na północny brzeg jeziora, kontemplując po drodze widoki 
i  tam skorzystaliśmy z pięknej słonecznej plaży połączonej 
z cudowną oazą.

Po przerwie przebiliśmy się przez mrowie ludzkie na pół-
nocnej promenadzie i  z  powrotem zameldowaliśmy się na 
wale. Fotograf się nie zalogował i zamiast zdjęć panoramicz-
nych jeziora fotografował wał na zewnątrz, dzięki czemu 
wiemy, że nie przecieka.

Po przeskoczeniu przez tamę, raz w dół i raz w górę, do-
pedałowaliśmy do jeziora średniego, gdzie zrobiliśmy drugą 
przerwę i pozbieraliśmy rannych. Trzeba przyznać, że nikt 

z peletonu nawet się nie skrzywił, że ciężko, że daleko i wszy-
scy wyglądali na zadowolonych.

Wobec powyższego nie było wyjścia i trzeba było wracać 
na zasłużony posiłek. Nagroda za trud wymagała przejecha-
nia Niwek, Chrząstowic, Dębia i Dąbrowic, co też przyszło 
nam zadziwiająco gładko. Nie będę ukrywał, że cały pele-
ton pociągnęły, dosłownie, jadąc cały czas ok 20 km/h, pa-
nie z Klubu Seniora. Kto nie wierzy, niech następnym razem 
jedzie z nami i sam spróbuje. Panie mówiły, że to nie głód je 
tak gna, że to standardowa prędkość senioralna, więc boję się 
pomyśleć, co by było na pustym żołądku.

Jakoś dotrwaliśmy siedząc na ogonie seniorom i dotarli-
śmy do ostatniego przystanku, czyli Restauracji Myśliwska 
w Walidrogach, której szef przygotował dla uczestników raj-
du pizzę. Definicja pizzy jest prosta i mówi, że pizza ma być 
pyszna i taka właśnie była. Zasiedzieliśmy się przy niej pra-
wie do 21:00 i ciężko było wsiąść na rower by przejechać jesz-
cze te parę kilometrów do Nakła, Tarnowa i Kosorowic, skąd 
pochodzą rowerzyści. Ech, ci z Walidróg to mieli dobrze tym 
razem. To był kolejny z rajdów, który udał się w 100%.

C’est la vie – Paryż z pocztówki, 
Opole w „realu”, czyli wycieczka 
rowerowa do Muzeum Polskiej 

Piosenki.
W środku wakacji grupa rowerowa do zadań specjalnych 

nie zwalnia tempa. 6.08.2017 r.
23 uczestników stanęło na starcie organizowanego przez 

Gminę Tarnów Opolski rajdu rowerowego do Opola. Do 
pokonania było niewiele ponad 40 km na płaskim jak stół 
terenie, a więc była to wymarzona trasa dla początkujących 
cyklistów i rodzin z dziećmi. Żeby nie jeździć bez sensu i bez 
celu, tym razem atrakcją rajdu miało być zwiedzanie Mu-
zeum Polskiej Piosenki.

Start jak zwykle nastąpił pod halą sportową, a dalej pele-
ton pojechał Lasem Tarnowskim, najpierw w kierunku Wa-
lidróg, a później Maliny. W trakcie pedałowania kierownik 
zamieszania zauważył kilka niepokojących rzeczy. Po pierw-
sze, na starcie zabrakło etatowego fotografa, który dwojąc się 
i  trojąc w  czasie wycieczek, zawsze dostarcza opisującemu 
pięknego materiału pisarskiego. Po drugie, w peletonie z ty-
godnia na tydzień przybywa rowerzystek z  Klubu Seniora, 
co jest o  tyle niepokojące, że seniorki nadają tempo grupie 
i trzeba się nieźle narobić, żeby za nimi nadążyć. Po trzecie, 
z roku na rok przybywa e-bike’ów, no cóż, XXI wiek. Najak-
tywniejsze seniorki jeżdżą jednak nadal na zwykłych rowe-
rach bez wspomagania.



16

Gmina Tarnów Opolski

nr 3/2017Sport

Z Maliny przez Grudzice cała grupa, przy pomocy paru 
zręcznych wygibasów, przemieściła się bocznymi drogami 
do Nowej Wsi Królewskiej, a potem, przy kąpielisku Bolko, 
nastąpiło bezkolizyjne wpięcie w nadodrzańską ścieżkę ro-
werową, ujeżdżaną w każdy weekend przez tysiące opolan. 
W planie było moczenie ciał w Malinie albo w kamionce Bol-
ko, ale prowadzący za bardzo wziął sobie do serca godzinę 
rezerwacji i  z  rozdartym sercem popędził towarzystwo ku 
Wyspie Pasiece.

Przedarcie się w  niedzielne popołudnie przez parking 
przy Wyspie Bolko zajęło peletonowi kilkanaście minut, ale 
w  końcu wszyscy wydostali się z  kociokwiku i  bezpiecznie 
dotarli do celu podróży, czyli Narodowego Centrum Polskiej 
Piosenki. Po uwiązaniu rumaków i załatwieniu niezbędnych 
formalności cała grupa została zaopatrzona w  audiobo-
oki i mogła zabrać się za zwiedzanie ekspozycji. (Nie będę 
się rozpisywał nad tym co można tam zobaczyć, bo każdy 
w niedzielne popołudnie, zamiast na spacer po hipermarke-
cie, może udać się na spacer z rodziną po opolskich wyspach 
i przy okazji wstąpić do muzeum.)

Dziwnym trafem, bawiąc się jednym z  wielu tabletów, 
prowadzący wycieczkę trafił na piękną piosenkę, nieżyją-
cego już piosenkarza Andrzeja Zauchy pt. C’est la vie – Pa-
ryż z pocztówki. Piosenka jak ulał pasuje właściwie do każ-
dej miejscowości, nie wyłączając Opola i chyba do każdego 
człowieka. Postać piosenkarza też jest dość oryginalna i od-
zwierciedla tzw. amerykański sen o karierze. Śmierć artysty 
również była bardzo „amerykańska”, bo zginął od ….. proszę 
sobie doczytać na Wikipedii. Starsze pokolenie pewnie wie.

Po zwiedzaniu uczestnicy wymienili się wrażeniami i wi-
dać było, że każdy znalazł w ekspozycji coś, co mu się podo-
bało najbardziej.

A  później prowadzący poprowadził rowerzystów po 
opolskich brukach, pogwizdując cały czas C’est la vie …. 
wprost do znanej lodziarni, a  po lodach, wałem nad Odrą 
na Wyspę Bolko, by posiedzieć trochę w wygodnych koszach 
i podziwiać leniwie płynącą rzekę. Po ochłodzeniu, nawod-
nieniu i nasyceniu oczu widokami, grupa została dla zmył-
ki poprowadzona zupełnie inną trasą, przez Groszowice 
i  las za Grotowicami, wprost na Groszowickie Łąki i stawy 
w Kosorowicach. Tym razem zamiast w kwitnącym rzepaku, 
przyszło pedałować wśród dojrzewającej kukurydzy, której 
wydaje się że rośnie coraz więcej z roku na rok. Rajd rowero-
wy został uroczyście zakończony w Kosorowicach, ponieważ 
kierownik wycieczki tam mieszka i był wystarczająco zmę-
czony żeby uznać rajd za kompletny.

C’est la vie, c’est la vie …

Drużyna LZS Odra Kąty Opolskie 
gra w II lidze tenisa stołowego
Po udanym poprzednim sezonie dla klubu z  gminy 

Tarnów Opolski przyszedł czas na rozpoczęcie kolejnego. 
Klub posiada dwie drużyny tenisa stołowego, które w tam-
tym sezonie awansowały w swoich ligach do wyższych klas 
rozgrywkowych.

Pierwsza drużyna awansowała do II ligi (tzw. liga opol-
sko-śląska) a druga drużyna awansowała z IV ligi do III ligi. 
Jest to wielki sukces klubu z Naszej Gminy. Sezon dla zawod-
ników jak sami mówią zapowiada się ciekawie ponieważ bę-

dzie to nowe doświadczenie zagrać w II lidzie rozgrywkowej 
w  kraju. Mecze oraz treningi zawodnicy odbywają na hali 
sportowej w Tarnowie Opolskim przy ulicy Kopernika 10a.

Poniżej prezentujemy terminarz spotkań pierwszej run-
dy II Ligi sezonu 2017/18 drużyny LZS Odra Kąty Opolskie 
w roli gospodarza:

Data * Przeciwnik

15.09.2017r. Akademia Tenisa Stołowego Ligota Łabędzka

20.09.2017r. KS Naprzód Borucin

06.10.2017r. AKS Mikołów

03.11.2017r. LZS BLYSS Kujakowice

17.11.2017r. MKS Czechowice Dziedzice

01.12.2017r. LKS Liswarta Lisów

29.12.2017r. MKS Skarbek Tarnowskie Góry

05.01.2018r. Sokół II Orzesze
*terminy spotkań mogą ulec zmianie, aktualizacje będą widnieć 
w aktualnościach na stronie internetowej: www.halatarnowopolski.pl.tl oraz 
na fanpage: Hala Sportowa w Tarnowie Opolskim na facebooku.

Wszystkie mecze odbywają się o godzinie 18:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy 
chcą oglądać świetne widowiska sportowe oraz tych którzy 
zamiast przed TV wolą wspólnie spędzać czas w zbliżające 
się jesienne i zimowe wieczory kibicując drużynie z Naszej 
Gminy. W  klubie jest również prowadzony nabór dzieci 
i  młodzieży – wystarczą chęci i  zgłoszenie się na treningi, 
które odbywają się w poniedziałki i środy o godz 17.00.

Martyna Diak i Jakub Mytych – 
Reprezentanci Polski  

na obozie Przygotowawczym  
„ENTRY CAMP” Bardo 2017

W dniach 21‒26 sierpnia 2017 roku na obiektach Hote-
lu Bardo w Kotlinie Kłodzkiej odbywał się Obóz Sportowy 
„Entry Camp”. Prowadzili go medaliści mistrzostw świata 
i europy karate, sensei: Sylwester Sypień i Piotr Moczydłow-
ski. Akademię Sztuk Walki Tarnów Opolski-Zdzieszowice 
reprezentowali Członkowie Kadry Narodowej Polski, senpai: 
Martyna Diak i Jakub Mytych. 

Program szkoleniowy obejmował w  dużej mierze przy-
gotowanie do walki (kumite), odpowiednie poruszanie się 
i kombinacje. Treningi siłowo-wytrzymałościowe na sprzę-
cie uzupełniały codzienne wizyty w SPA, oraz wieczorny ba-
sen. Zawodnicy ASW wrócili do domu bardzo zadowoleni 
i zmotywowani do dalszej pracy. Mistrzostwa Europy w Świ-
noujściu już 13 października 2017 roku.

Dziękujemy Firmie MASA z  Kędzierzyna Koźla za sfi-
nansowanie Martynie udziału w obozie.
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Stypendia Sportowe  
w Akademii Sztuk Walki

Rozszerzając współpracę z Partnerem ASW – Firmą 
Handlowo-Usługową MASA z Kędzierzyna Koźla, Zarząd 
Akademii Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowi-
ce, podczas zebrania w dniu 1 września 2017 roku, podjął 
uchwałę o wdrożeniu Programu: Stypendia Sportowe w 
ASW. Program ma na celu docenienie młodych, utalentowa-
nych Wychowanków ASW, którzy w sposób znaczący przy-
czyniają się do promowania klubu, m.in.: poprzez znakomite 
wyniki sportowe.

Stypendia przyznawane przez Zarząd ASW bedą na okres 
od 3. do 12. miesięcy. Kwota maksymalna miesięcznego sty-
pendium może wynieść nawet 500 złotych, w zależności od 
rangi osiągniętego sukcesu.

Jako pierwsi roczne Stypendium Sportowe w ASW otrzy-
mali Zawodnicy: Martyna Diak i Jakub Mytych. Oboje na-
leżą do Kadry Polski Kyokushin, będą reprezentować Polskę 
podczas zbliżających się Mistrzostw Europy w Świnoujściu, 
są multimedalistami turniejów o randze międzynarodowej i 
ogólnopolskiej. Ponadto Martyna jest aktualną zdobywczy-
nią Grand Prix Polski.

Martyna Diak i Jakub Mytych  
zajęli 5. miejsca  

na Mistrzostwach Europy!
Zawody przygotowane perfekcyjnie. Oprawa, zakwate-

rowanie, itd. sprawiły, że sensei Paweł Sujka (Organizator) 
może być dumny. Wychowankowie ASW – Martyna Diak 
i Jakub Mytych zajęli 5. miejsca w swoich kategoriach kata. 
Jest to duży sukces dla naszych zawodników! Oboje przegrali 
pierwsze walki w kumite z japończykami...

Mistrzostwa zorganizowane przez Polskę odbywały się 
w Niemczech, wygrali Japończycy. Dziwne ale się stało. Wy-
startowało 412 zawodników z 24 krajów, nie 650, jak zapo-
wiadał Organizator. Zapewne przez niebotycznie wysokie 
koszta udziału, przez co wielu zawodników z Polski kwate-
rowało się w okolicznych hotelach.

Bardzo dziękujemy Sponsorom:
 � MASA – Kędzierzyn Koźle,
 � Pan Maciej Strzelczyk,
 � MAP Biuro Rachunkowe, 

 � Pani Patrycja Bartylla,
 � Gmina Tarnów Opolski, 
 � Pan Krzysztof Mutz,
 � AGRU-FRANK Polska sp. z o.o.,
 � Pan Piotr Wasiak,
 � Pani Joanna Papoń,
 � Pani Danuta Papoń,
 � oraz dwóch anonimowych darczyńców.

Martyna Diak Wicemistrzynią 
Polski w kumite i drugą Wicemi-

strzyni Polski w kata
Mamy to! Miesiące indywidualnych treningów Martyny, 

sztab ludzi i ogromne zaangażowanie przyniosły wspaniałe 
wyniki w  postaci indywidualnego Wicemistrzostwa Polski 
Juniorek Młodszych w konkurencji kumite-55kg, oraz brą-
zowego medalu w kata. Wychowanka sensei Pawła Paponia 
– Prezesa Zarządu Akademii Sztuk Walki Tarnów Opolski 
– Zdzieszowice może być z siebie dumna.

Martyna, podczas Mistrzostw Polski wygrała aż trzy 
walki przed czasem (ippon). Wyczyn ten nie udał się żad-
nemu innemu zawodnikowi, także wśród seniorów. Gdyby 
organizator przewidział klasyfikację „najlepszego zawodni-
ka mistrzostw” – Diak bezapelacyjnie otrzymałaby ten tytuł.

Kata to także popis 14-letniej mieszkanki Januszkowic, 
która rywalizowała aż z 25 zawodniczkami. Po eliminacjach 
Martyna zajmowała 4. miejsce, natomiast finałowa tura 
pozwoliła jej na uplasowanie się na najniższym stopniu po-
dium, wyprzedzając m.in. aktualną Mistrzynię Europy!

Mistrzostwa Polski w  Lublinie zorganizował Lubelski 
Klub Karate Kyokushin, kierowany przez shihan Jacka Czer-
nieca. Sędzią Głównym był shihan Andrzej Drewniak. Wy-
startowało 246 zawodników z 36 klubów.

Zarząd ASW pragnie podziękować wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do sukcesu Martyny Diak. Przede 
wszystkim Sponsorowi Głównemu Klubu – Firmie MASA  
z Kędzierzyna-Koźla www.firma-masa.pl

Pragniemy także pogratulować Rodzicom Martyny, Państwu 
Katarzynie i Hubertowi Diak, oraz samej zawodniczce.
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18.11.2017 r. odbył się już drugi Bieg Tarnowski pod pa-
tronatem Wójta Gminy i Nadleśnictwa Opole. Od samego 
rana na stadionie Skalnika w Tarnowie Opolskim wyczuwal-
na była atmosfera rywalizacji i czekających wszystkich kibi-
ców emocji. Przedsmakiem biegu głównego były biegi naj-
młodszych i najstarszych mieszkańców gminy. Ale po kolei.

Na godzinę 10:00 zaplanowano początek imprezy dla 
najmłodszych dzieci. Przedszkolaki były podekscytowane 
możliwością otwarcia imprezy, zaprezentowania się szerszej 
publiczności i  pokazania, że przyszłe nadzieje olimpijskie 
mieszkają również w naszej gminie. Najmłodsze dzieci bie-
gły na dystansie 200 m, trochę starsze na dystansie 400 m, 
a całkiem duże na dystansie 1000 m. Dzieci miały w sobie 
duży pierwiastek rywalizacji, ale najważniejszy był udział 
w imprezie i dobra zabawa. Dla każdego uczestnika przygo-
towane były pamiątkowe medale, a dla najlepszych puchary 
ufundowane przez Wójta Gminy Tarnów Opolski.

Po dzieciach przyszedł czas na seniorów, którzy starto-
wali na dystansie 400 m. Licznie reprezentowany był nasz 
Gminny Klub Seniora. U seniorów, tak samo jak u dzieci, nie 
liczył się wynik a  uczestnictwo i  promowanie aktywności 
wśród nestorów. Na długości dystansu seniorzy trzymali się 
razem, ale finisz był bardzo zacięty i  do ostatnich metrów 
trwała walka o zwycięstwo.

Po dekoracji zwycięzców, bieżnia stadionu została zwol-
niona dla dorosłych biegaczy, których czekało 10 kilome-
trów biegu przez las do Walidróg i z powrotem na stadion. 
Rozgrzewka była intensywna i  od razu było widać, że bie-
gacze, którzy przyjechali, chcą uzyskać jak najlepszy wynik. 
Na starcie ustawiło się około 300 uczestników, wśród nich 
między innymi Paweł Góralczyk – brązowy medalista Mi-
strzostw Polski w Sky Runningu, Paweł Cioch – jeden z nie-
wielu Polaków, którym udało się ukończyć potrójny Iron 
Man (długodystansowy triathlon) czy Barbara Niewiedział 

– dwukrotna mistrzyni paraolimpijska z Sydney i Londynu. 
Ponadto wielu amatorów biegania – niektórzy bardzo orygi-
nalni. Był zawodnik, który przez całą trasę biegu żonglował 
oraz najlepiej ubrane uczestniczki biegu, „Kijowe Księżnicz-
ki” z sąsiadującej gminy Strzelce Opolskie.

Równo o  godzinie 12:00 Wójt Gminy Tarnów Opolski 
Krzysztof Mutz wystartował zawodników, którzy ruszyli na 
trasę. A trasa była błotnista, tak jak sobie biegacze życzą. Po 
około 35 minutach zwycięzca zawodów zameldował się na 

II Bieg Tarnowski już za nami
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mecie. Zwycięzcami byli jednak wszyscy uczestnicy biegu. 
Wszyscy biegacze kończyli bieg z  uśmiechem, choć każ-
dy walczył do samego końca o urwanie choćby sekundy ze 
swojego wyniku. Każdy z uczestników został uhonorowany. 
Na linii końcowej czekały na nich pamiątkowe medale, a dla 
piękniejszej części biegu, Wójt wraz z Radnym Gminy Zbi-
gniewem Pietruszka, mieli piękne róże.

Po biegu przyszedł czas na sprawdzenie wyników i  na-
grodzenie najszybszych biegaczy. Marszałek Województwa 
Opolskiego – Pan Roman Kolek – sam przebiegł trasę, a na 
koniec wręczył ufundowane nagrody Marszałka Wojewódz-
twa dla najlepszego biegacza i  biegaczki z  Województwa 
Opolskiego, odpowiednio – Kamilowi Baronowi i Barbarze 
Niewiedział. To się nazywa postawa fair play! Nagrody dla 
najlepszego biegacza i biegaczki – Pawłowi Ruszała i Małgo-
rzacie Stodtko z Gminy Tarnów Opolski, wręczył Wójt Gmi-
ny Krzysztof Mutz. Uhonorowane po biegu zostały również 
najstarsza uczestniczka – Gabriela Haczyk oraz najmłodsza 
uczestniczka – Kamila Til. Odebrały one puchar z rąk Prze-
wodniczącego Gminnej Komisji Oświaty, Kultury, i Sportu, 
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów Zyg-
munta Pietruszki.

W  najważniejszych biegach, czyli kategorii open po-
dium prezentowało się następująco;

Wśród mężczyzn:
1. Kamil Baron
2. Paweł Ruszała
3. Daniel Sobczak

Wśród kobiet:
1. Barbara Niewiedział
2. Dominika Witkiewicz
3. Pancylejko Beata

Gratulujemy wszystkim uczestnikom biegu ich wspania-
łych wyników i od razu zapraszamy na przyszłoroczną edy-
cję Biegu Tarnowskiego. Nieoficjalnie wiemy, że trasa ma być 
lekko zmodyfikowana, aby zapewnić jeszcze lepsze wrażenia 
biegowe.

Podziękowania należą się wszystkim sponsorom tej wyjąt-
kowej sportowej imprezy, którymi byli:

 � Biuro rachunkowe MAP
 � Euro Consulting
 � Labtar Tarnów Opolski
 � Fotograf Tarnów Opolski Marzena Machura
 � Edena
 � Nadleśnictwo Opole
 � Tartak Prószków
 � Wysada Usługi Budowlano-Wykończeniowe
 � MB Biuro rachunkowe
 � Olivka Tarnów Opolski
 � „Choinkowy Raj”
 � Sklep Kik Zdzisław Kaliciak
 � Gabinet Fizjoterapii Reh-Mil Jacek Milewski
 � ZNDCE.com
 � Lasy Państwowe
 � GKS Piomar Tarnów Opolski
 � Wójt i Przewodniczący Gminnej Komisji Oświaty, Kul-
tury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej 
Problemów

 � Marszałek Województwa Opolskiego
Oddzielne Gratulacje i Podziękowania należą się organi-

zatorom biegu. Trasa i organizacja biegu były przygotowane 
na najwyższym poziomie co zawdzięczamy Gminie Tarnów 
Opolski wraz z  jej jednostkami organizacyjnymi – Halą 
Sportową i  Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sołtysowi Tar-
nowa Opolskiego Pawłowi Kampie oraz strażakom zabez-
pieczającym bieg z  OSP w  Tarnowie Opolskim. Na uwagę 
zasługuje również zaangażowanie tarnowskich seniorów 
w obsługę i organizacje biegu. Do zobaczenia za rok!
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