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Wydarzenia kulturalne

Jak zwykle dużo się dzieje.

Sport

KETA uroczyście zakończyła  
sezon 2017 r.

Krzysztof Mutz
Wójt Gminy

Rudolf Urban
Przewodniczący Rady Gminy

Drodzy Mieszkańcy Gminy Tarnów Opolski,
minął kolejny rok i zbliżają się długo oczekiwane, 

magiczne Święta Bożego Narodzenia.  
Nadchodzi wyjątkowy dzień w roku, w którym gasną spory, 

milkną kłótnie, a otwierają się ludzkie serca. 
Pięknie ustrojona choinka, wesołe dźwięki kolęd, radość, 

ciepło, życzliwość i nadzieja niech oznajmiają, 
że nadszedł czas odpoczynku i świętowania.

Niech magia Bożego Narodzenia sprawi, 
że radość i miłość zawita do każdego domu  

a nadzieja, spokój i szczęście zagoszczą w sercu każdego z Nas.

Życzymy Państwu najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia  
i pomyślnego Nowego 2018 Roku
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Każdy może coś zmienić  
na lepsze

Wywiad z wójtem Krzysztofem 
Mutzem.
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Zapraszamy do współpracy

Masz lekkie pióro, dobre oko 
do zdjęć lub głowę pełną pomysłów? 
Zapraszamy do współpracy nad two-
rzeniem „Aktualności Gminy Tarnów 
Opolski”! czekamy na zdjęcia, gotowe 
teksty albo interesujące tematy. Propo-
zycje mailowo można przesyłać na ad-
res promocja@tarnowopolski.pl.

Redakcja

Uwaga Mieszkańcy! Zmiana w systemie segregacji odpadów!
Od 1 stycznia 2018 r. nie wrzucamy papieru i tektury do pojemników oznaczonych kolorem żółtym. Papier zgodnie 

z nowymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Dz. U. z 2017 r. poz. 19) będzie zbierany oddzielnie. W naszej gminie 
w pojemnikach tzw. gniazdach. W każdej miejscowości będzie pojemnik na papier i tekturę ustawiony w centralnej części 
miejscowości.

1. Kąty Opolskie – przy Domu Kultury
2. Kosorowice – przy Domu Kultury
3. Miedziana – naprzeciw świetlicy (przy drodze na boisko)
4. Nakło – za przystankiem przy ulicy Kościelnej
5. Przywory – przy Domu Kultury
6. Raszowa – przy budynku remizy
7. Tarnów Opolski – przy Domu Kultury, na placu przy budynku 

Mniejszości Niemieckiej (ul. Św. Marcina) oraz na parkingu naprzeciw Urzędu Gminy
8. Walidrogi – na parkingu przy Domu Kultury.

GOGOLIŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE 
SP. Z O.O. 

Dział Techniczno Eksploatacyjny ds. Gospodarki Odpadami   

 tel. 77/ 423 20 32 
    

GMINA TARNÓW OPOLSKI 
  

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ 

  STYCZEŃ – GRUDZIEŃ  2018 ROK 
 

TARNÓW  OPOLSKI 
  
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik antracytowy  
(czarny) 

pojemnik  
z żółtą klapą 

pojemnik 
zielony 

 (z zieloną 
klapą) 

pojemnik brązowy 

popiół Bio 

Styczeń 2, 9, 16, 23, 30 3, 17, 31 16 3, 16, 30 2, 8, 15, 22, 29 
Luty 6, 13, 20, 27 14, 28 13 13, 27 5, 12, 19, 26 

Marzec 6, 13, 20, 27 14, 28 13 13, 27 5, 12, 19, 26 
Kwiecień 3, 10, 17, 24 11, 25 10 10, 24 3, 9, 16, 23, 30 

Maj 2, 8, 15, 22, 29 9, 23 8 - 7, 14, 21, 28 
Czerwiec 5, 12, 19, 26 6, 20 5 - 4, 11, 18, 25 

Lipiec 3, 10, 17, 24, 31 4, 18 3, 31 - 2, 9, 16, 23, 30 
Sierpień 7, 14, 21, 28 1, 14, 29 28 - 6, 13, 20, 27 
Wrzesień 4, 11, 18, 25 12, 26 25 - 3, 10, 17, 24 

Październik 2, 9, 16, 23, 30 10, 24 23 - 1, 8, 15, 22, 29 
Listopad 6, 13, 20, 27 7, 21 20 6, 20 5, 12, 19, 26 
Grudzień 4, 11, 18, 24 5, 19 18 4, 18 3, 10, 17, 24, 31 
 
UWAGA! Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 
zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego odbędzie się: 

  5 marca 2018 r. 
  20 sierpnia 2018 r.  

od godziny 6:00. 
 
  ▶ kontynuacja na str. 16

Kontrole nieruchomości 
w związku ze spalaniem odpadów
Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego do 

Urzędu Gminy Tarnów Opolski zaczęły wpływać sy-
gnały dotyczące spalania odpadów w piecach grzew-
czych. W związku z tym upoważnieni pracownicy 
urzędu gminy będą przeprowadzać kontrole w opar-
ciu o art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Pra-
wo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519), 
w trakcie których uprawnieni są do:

1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym 
sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomo-
ści, obiektu lub ich części, na których prowadzo-
na jest działalność gospodarcza, a w godzinach 
od 6 do 22 – na pozostały teren;

2. przeprowadzania badań lub wykonywania in-
nych niezbędnych czynności kontrolnych;

3. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz 
wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie nie-
zbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4. żądania okazania dokumentów i udostępnienia 
wszelkich danych mających związek z problema-
tyką kontroli”.

UWAGA!!!
W przypadku stwierdzenia spalania odpadów 

w  instalacji do tego nie przeznaczonej podejmowa-
ne będą sankcje karne wynikające z art. 191 usta-
wy z  dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  
z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.). Kara może wynieść 
nawet 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy 
następuje w trybie określonym w Kodeksie postępo-
wania w sprawach o wykroczenia.
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Każdy może coś zmienić na lepsze 

"Tu mieszkam, tu zmieniam" 
Umowa podpisana!

28.11.2017 r. w Warszawie Wójt Gminy Tarnów Opol-
ski odebrał umowę darowizny w ramach zwycięskiego pro-
jektu w konkursie  „Tu mieszkam, tu zmieniam” Fundacji 
BZ WBK, która została wręczona podczas uroczystej Gali 
w Warszawie w Teatrze Kamienica. O szczegółach realizacji 
projektu będziemy informować na bieżąco

W ostatnich tygodniach powszechny podziw budzi oddolna 
inicjatywa zbiórki pieniędzy na nowy plac zabaw w Ko-

sorowicach. Inicjatorem i koordynatorem akcji jest pochodzący 
z Kosorowic Błażej Dyga. – To doskonały przykład jak własnym 
zaangażowaniem i poświęceniem można zrobić dużą rzecz, nie 
mając na nią z góry zagwarantowanych środków – mówi wójt 
Krzysztof Mutz.
Red.: Panie Wójcie, często powtarza Pan, że zaangażowanie w po-
prawę swojego otoczenia to najlepszy przejaw patriotyzmu. Jak sko-
mentuje Pan akcję Kosorowicki BaZaReK?
Krzysztof Mutz: Już po raz kolejny powtarzam, że jestem pełen 
podziwu dla Błażeja Dygi i wszystkich osób zaangażowanych w tę 
akcję. To nie jest wcale taka prosta sprawa – rozkręcić zbiórkę, 
upublicznić, zorganizować fanty, prowadzić licytacje, w końcu – 
dostarczać wylicytowane przedmioty zwycięzcom. To wymaga 
czasu, determinacji i  poświęcenia. Generuje też koszty, których 
nikt nie zwraca, jak chociażby koszt paliwa. Należy pamiętać, że 
organizatorzy – Błażej i jego brat – jednocześnie sołtys wsi i radny 
gminy – Szymon Dyga, mają rodziny i pracują zawodowo. Ich czas 
naprawdę jest bardzo cenny a mimo tego, bez wahania poświęcają 
go aby zrobić coś dobrego dla dzieci z miejscowości, z której po-
chodzą. To wielka rzecz. Poza tym szacunek i uznanie należą się 
wszystkim ofiarodawcom i  licytującym. Niejednokrotnie przed-
mioty z  licytacji osiągają cenę znacznie przewyższającą ich war-
tość. Wspaniałe jest to, że w akcję – w różny sposób – zaangażo-
wali się mieszkańcy z całej gminy i okolic wykraczających poza jej 
granice, w tym lokalni przedsiębiorcy i artyści. Nie ma podziału 
na miejscowości, sołectwa – jest wspólny piękny cel. Jestem tym 
podbudowany, bo postawa naszych lokalnych działaczy pokazuje, 
że nie trzeba mieć z góry zagwarantowanych środków na wyzna-
czoną inwestycję. Jeśli zaangażuje się odpowiednia grupa osób, cel 
staje się realny. Nie ukrywam, że zawsze staram się wspierać ze 
swej strony takie inicjatywy, gdzie mieszkańcy mówią mi – chce-
my zrobić coś konkretnego, prosimy o część dofinansowania a ze 
swej strony gwarantujemy wkład własny w postaci pracy, wnie-
sionych oszczędności czy materiałów. Spotykamy się w połowie 
przysłowiowej drogi i wszyscy idziemy w jednym kierunku. Nie 
dość, że taka postawa nie ma w sobie nic z  roszczeniowości, to 
jeszcze pokazuje, że ludziom zależy, że chcą coś zrobić dla siebie 
i dla miejsca, w którym mieszkają. Nic tak nie integruje społecz-
ności jak wspólna praca. Jest jeszcze jeden niesamowity aspekt tej 
zbiórki – mianowicie kanał, przez który jest prowadzona. Face-
book jako narzędzie posłużył tutaj nie do własnej promocji ale do 
licytacji na szczytny cel, wykorzystując gigantyczną popularność 
tego medium i  szerokie grono odbiorców. Powiem krótko – ży-
czyłbym sobie i nam wszystkim, żeby w gminie Tarnów Opolski 
było jak najwięcej takich pozytywnych osób jak twórcy Kosoro-
wickiego BaZaRkU. Nie jest sztuką krytykowanie, że czegoś nie 
ma – sztuką jest działanie aby to wspólnie stworzyć czy pozyskać.
Red.: Zbiórka na plac zabaw w Kosorowicach to nie jedyna kwesta 
na szczytny cel w gminie. Wkrótce ma być zorganizowana impreza na 
rzecz seniorów. Proszę o kilka słów komentarza w tej sprawie.
K. M.: To prawda. Najprawdopodobniej w lutym na Hali Sporto-
wej w Tarnowie Opolskim zorganizujemy dużą imprezę, z której 
dochód przeznaczony będzie na rzecz utrzymania aktywności ru-
chowej i sprawności seniorów. Jakiś czas temu, podczas spotkania 
z Panią Przewodniczącą Rady Seniorów – Krystyną Barglik i Wi-
ceprzewodniczącą – Panią Krystyną Kurdybelską, usłyszałem, że 
wielu z  naszych seniorów nie stać na opłacenie w pełnej kwocie 
zajęć z gimnastyki dedykowanej osobom starszym, z problemami 
zdrowotnymi. Wspólnie wpadliśmy na pomysł, żeby raz w roku 
zorganizować w Tarnowie Opolskim dużą imprezę z  ciekawym 
programem artystycznym, loterią fantową, kiermaszem i  sto-
iskami tematycznymi, z której dochód mógłby pokryć częściowo 
koszt takich zajęć dla seniorów. Do inicjatywy chętnie włączyły 
się placówki edukacyjne, rodzice dzieci szkolnych, Gminny Ośro-

dek Kultury, Hala Sportowa, Gminna Biblioteka Publiczna i sami 
seniorzy. Z pewnością o szczegółach poinformujemy wszystkimi 
dostępnymi kanałami ale już dziś proszę wszystkich aby wzięli 
udział w tym przedsięwzięciu i wsparli naszych wspaniałych se-
niorów, bo to im zawdzięczamy to wszystko, co mamy – bo to oni 
przekazali nam swoją pracą i staraniem, tę rzeczywistość i miej-
sca, w których na co dzień funkcjonujemy. Niedawno mieliśmy 
spotkanie z emerytami, którzy pracowali w samym tylko urzędzie 
gminy. Emerytów jest na dzień dzisiejszy niemal tylu, ilu pracow-
ników. Żartowaliśmy, że mogą stworzyć „gabinet cieni”. To były 
żarty ale zapomnieć nie możemy, że w naszej pracy bazujemy na 
ich doświadczeniu, dobrych radach, wskazówkach i pomocy, któ-
rych udzielali nam, gdy jeszcze byli czynni zawodowo. Taka jest 
kolej rzeczy, jednak seniorzy zasługują na nasz szacunek i pomoc. 
I o tę pomoc wszystkich Was kochani proszę, bo pomagając sobie 
wzajemnie tworzymy wyjątkową społeczność i miejsca, gdzie żyje 
się dobrze i bezpiecznie.
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Kiermasz Bożonarodzeniowy 
w Tarnowie

10 grudnia Tarnowscy strażacy z OSP wspólnie z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury i Radą Sołecką w Tarnowie Opol-
skim zaprosili mieszkańców na tradycyjny kiermasz świą-
teczny. Strażacy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie wy-
stroju placu przed remizą. Wszystko po to, by mieszkańcy 
poczuli magię świąt. Anielski chór na tle rozgwieżdżonego 
nieba, kolorowe światełka, bałwany i pachnące choinki po-
zwalały przenieść się na chwilę w bajkowy świat i zapomnieć 
o troskach dnia codziennego. Mieszkańcy mogli podziwiać 
występy dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej, a także 
słuchali muzyki w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Chrząstowice. 

Oczywiście, odbyło się także wspólne śpiewanie bożona-
rodzeniowych utworów. Odwiedziny Mikołaja umiliły czas 
najmłodszym i wywołały mnóstwo uśmiechów. Mieszkańcy 
Tarnowa mogli rozgrzać się ciepłymi napojami i rozkoszo-
wać się pysznymi świątecznymi wypiekami. Wszystko to 
sprawiło, że w to niedzielne grudniowe popołudnie powró-
ciło do nas ciepło dziecięcych lat i pomimo braku śniegu po-
czuliśmy baśniowy klimat zimowych dni. Impreza była oka-
zją złożenia mieszkańcom życzeń świątecznych, natomiast 
tym, którzy nie mogli być obecni, w imieniu OSP Tarnów 
Opolski, Gminnego Ośrodka Kultury i Rady Sołeckiej ży-
czymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Karuzela zdarzeń w GOK
… nadal się kręci

Kolejne nowe otwarcie
Organizowane na początku kolejnych sezonów „Dni 

Otwarte GOK” to każdorazowo okazja do zapoznania się 
z aktualnymi ofertami warsztatowymi, planami zajęć edu-
kacyjno – kulturalnych, projektami i nowościami. To także 
sposobność do poznania placówki przez tych, którzy do-
tąd mało lub wcale z nią nie obcowali. No i dobry pretekst 
do wspólnej zabawy i ciekawych eksperymentów w po-
mieszczeniach ośrodka i wokół niego. Jednak w to niedziel-
ne wrześniowe popołudnie…. „wysokie czynniki” postano-
wiły chyba sprawdzić czy na pewno „w czasie deszczu dzieci 
się nudzą”. I co? Nieprawdę mówi porzekadło (i piosenka). 
Animatorzy z Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści wraz z za-
łogą Gminnego Ośrodka Kultury sprawili, że do wieczora 
wszędzie było kolorowo, ciekawie, kreatywnie – po prostu 
bajecznie i czarodziejsko! Warsztaty (robotyka, ceramika, 
plastyka, taniec), zajęcia kreatywne, zapoznawanie z salami 
warsztatowymi i urządzeniami, poznawanie instruktorów 
i wyborna twórcza zabawa w gronie rówieśników… Nic tyl-
ko zapisywać się na zajęcia i śledzić ogłoszenia o warszta-
tach! Tu baśniowo jest przez cały rok!

Wsparcia w zorganizowaniu Dnia Otwartego GOK 
udzielili: Gmina Tarnów Opolski, Rada Sołecka Wsi Tarnów 
Opolski oraz Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.

Dla tych, których to kręci
Powstały w ramach Inicjatyw Lokalnych 2016 Dyskusyj-

ny Klub Filmowy po nadal skupia miłośników kina.
Z francuską lekkością i ciepłym uśmiechem…tak 

w trzech słowach można by określić realizację kolejnej pro-
jekcji w klubie dyskusyjnym. 27 października obejrzeliśmy 
francuski obraz Blandine Lenoir i Jean – Luca Gageta „50 
wiosen Aurory”. Historia 50-letniej Aurory, jej rodziny, ko-
leżanek i kolegów klasowych opowiedziana została barwnie 
i zajmująco z dużą dawką humoru sytuacyjnego i słownego, 
który pobudzał widzów do śmiechu i dodawał obrazowi lek-
kości. Dzięki sprawnej reżyserii i doskonałemu obsadzeniu 
ról trudny temat funkcjonowania w świecie (gdzie liczy się 
urok młodości i nowości) i walki o własne w nim miejsce ko-
biet, które młodzieńcze lata poświęciły rodzinie i firmie nie 
był ani łzawo – sentymentalny, ani socjologiczno – femini-
styczny. Być może twórcy filmu zmienią społeczne postrze-
ganie kobiety 50-letniej tak, jak uczynił to Honore de Balzac 
„przywracając życiu” kobietę 30-letnią.

„Maudie” – Kanadyjska „Nikiforka”
Na kolejną filmową ucztę klubowicze wybrali film, 

w którym osią fabularną stały się dzieje życia i twórczości 
kanadyjskiej prymitywistki Maud Dowley – Lewis oraz jej 
przedziwnego małżeństwa z Everettem Lewisem. Bohaterom 
wiele brakuje do hollywoodzkich kanonów „pięknych i mło-
dych”. To ludzie głęboko poranieni, nieatrakcyjni fizycznie, 
skrzywdzeni przez los i odrzuceni przez otoczenie. A jed-
nak… Znajdujemy w obrazie Aisling Walsh takie pokłady 
wewnętrznego piękna, ciepła i miłości, że całą historię oglą-
da się z zapartym tchem i ogromnym wzruszeniem. Niemała 
w tym zasługa brawurowej Sally Hawkins, której partneruje 
(nie tak doskonały jak można by oczekiwać) Ethan Hawke.

Twórcy filmu przy jego realizacji napotkali na szereg 
różnych trudności technicznych i logistycznych, może jest 
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to powód, że znajdziemy tu drobne niedoskonałości i re-
żysersko – aktorskie wpadki (trzeba nadmienić, że Walsh 
jest przede wszystkim twórczynią teatralną i telewizyjną), 
lecz i tak filmowi należą się wielkie brawa. Najlepszą recen-
zją niech będzie to, że widzowie licznych pokazów festiwali 
wybierali go do przyznawanych przez siebie nagród, jurorzy 
także wysoko oceniali a Sally Hawkins została za rolę Mau-
die nominowana do Oscara.

Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do klubu za-
praszamy do śledzenia naszych ogłoszeń na stronie GOK 
i facebooku.

Nasze zdolne struny i klawisze

Wspierając uzdolnioną młodzież przez doroczne przy-
znawanie „Kwiatu Tarniny” staramy się śledzić postępy 
laureatów. Cieszy, gdy okazuje się, że przyznana pomoc tra-
fiła do tych nie tylko utalentowanych, ale również pracowi-
tych. Z radością zapraszamy ich do popisywania się nowy-
mi umiejętnościami. 24 września br. w Gminnym Ośrodku 
Kultury odbył się wyjątkowy …. „Koncert na 4 struny i 88 
klawiszy”. Jak wykazuje dowcipny tytuł, w wydarzeniu 
pierwsze skrzypce grały – oczywiście! – skrzypce, no i for-
tepian –rzecz jasna (tymczasem pianino, ale dobrze nastro-
jone i wspaniale brzmiące)! W wykonaniu Judyty i Kamili 
Wojtalówien usłyszeliśmy kompozycje Fryderyka Chopina, 
Henryka Wieniawskiego i Grażyny Bacewicz. Publiczność 
gorąco oklaskiwała wykonane z młodzieńczą lekkością 
i świeżością, (choć dowodzące też doskonałego opanowania 
warsztatu), utwory tych kompozytorów. Nie obyło się bez 
bisów! W tym brawurowo zagranego „Libertanga” Astora 
Piazzolli. Na zakończenie koncertu Wójt Gminy Krzysztof 
Mutz podziękował artystkom za wspaniały występ oraz wrę-
czył bukiet kwiatów.

„W rytm walczyka – kochaj mnie!”
Doroczne koncerty operetkowe odbywające się w na-

szej gminie rozbudziły apetyty miłośników lżejszej muzy 
na większą formę. Dlatego, po długich staraniach udało się 
zorganizować w Gminnym Ośrodku Kultury przedstawie-
nie „Księżniczki Czardasza” Imre Kalmana.

W sobotę, 7 października już na pół godziny przed spek-
taklem widownia była wypełniona po brzegi miłośnikami 
„podkasanej muzy”. Ci, którzy znali utwór podśpiewywali 
cichutko znane słowa, a wszyscy z podnieceniem i radością 
czekali, by je usłyszeć. Przedstawienie rozpoczęło się punk-
tualnie i pierwsza część pełnej niespodziewanych zwrotów 
i komplikacji miłosnej historii wciągnęła widzów. Piękna 
muzyka, w której nie brakowało węgierskich motywów lu-
dowych, przetworzonych przez geniusz kompozytora, wspa-
niałe kostiumy, świetni odtwórcy… wszystko złożyło się 

na barwną, emocjonalną, wciągającą historię. Magia teatru, 
przyśpieszające bicie serca rytmy czardasza, brawurowe tań-
ce i cudne głosy – czegoś więcej trzeba by dobrze spędzić 
wspaniałe niedzielne popołudnie? A w antrakcie można 
w bufecie napić się kawy czy zjeść słodkie co nieco! Do pełni 
szczęścia nie brak wówczas niczego!

Że spektakl nie zawiódł ani artystów, ani publiczności 
świadczą pełne uznania słowa jednych i drugich jakie usły-
szeliśmy po spektaklu. Zresztą najlepszym dowodem uzna-
nia dla twórców i wykonawców są zawsze brawa, bisy i ukło-
ny – których nie zabrakło. A zewsząd było słychać cichutkie: 
„artystki, artystki, artystki z varietes” (to najczęściej pano-
wie) lub „w rytm walczyka serce śpiewa – kochaj mnie” (czę-
ściej panie)

Organizatorzy i publiczność wyrażają podziękowania 
wszystkim, którzy wspomogli to przedsięwzięcie. Na szcze-
gólne wyrazy wdzięczności zasługują:

ZW LHOIST S.A, Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o., 
Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, PHU Wesoły Borsuk 
oraz Pan Zygmunt Pietruszka.

Zobaczyć  
z innej perspektywy

 W piątkowe popołudnie pod patronatem Wójta Gminy 
Krzysztofa Mutza Gminny Ośrodek Kultury w tarnowskim 
Klubie Seniora zorganizował pokaz filmu „Opolskie białe 
złoto”. Na spotkanie przybyła twórczyni obrazu, Teresa Ku-
dyba – opolanka z urodzenia i serca, dziennikarka, publi-
cystka i reżyserka filmów dokumentalnych. O słowo wstęp-
ne został poproszony pan Zdzisław Barglik, który – przez 
długie lata związany z tarnowskim wapiennictwem – przed-
stawił pokrótce znaczenie geologicznych uwarunkowań 
Opolszczyzny (skały marglowe) z rozwojem cywilizacyjnym 
miasta i regionu.
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Film dokumentuje pamiątki materialne opolskiego ce-
mentownictwa, pokazuje, jak funkcjonują one we współcze-
snym krajobrazie, przestrzeni mieszkalnej, produkcyjnej, 
sportowej i kulturalnej. Niezmiernie interesujące widoki, 
jakie odsłonili nam twórcy filmu zachwyciły widzów, wzbu-
dzając potrzebę lepszego poznania – jak się okazuje – peł-
nego zagadek, interesujących zakątków i niezwykłych moż-
liwości bliskiego nam miasta. W tej niebanalnej produkcji 
pojawiają się postacie licznych osób związanych z przemy-
słem cementowniczym i naukami inżynieryjnymi, geologią, 
archeologią, ludzi biznesu, architektów, artystów – które nie 
tylko wspomina ją „minioną świetność”, lecz także wpły-
wają na dziś i jutro Opola. Włączanie do żywego miejskiego 
organizmu pamiątek przeszłości, ich twórcze przekształca-
nie i wykorzystanie to jedna z dróg ocalenia niezwykłego 
dorobku naszych poprzedników. Trzeba i należy dokumen-
tować przeszłość, tam, gdzie jest to możliwe, zachowywać 
ją w niezmienionym stanie, nawet przywracać – to co zapo-
mniane a cenne – lecz najlepiej przysłużymy się jej, wpisując 
we współczesność najcenniejsze, najciekawsze obiekty. Ten 
swoisty recykling historycznych pamiątek lepiej posłuży 
i pamięci, i przyszłości niż tworzenie skansenu.

Niezwykłe krajobrazy ukazane w filmie tak zachwyciły 
i zadziwiły zebranych, że postanowiono zorganizować wy-
cieczkę po miejscach, jakie z kamerą odwiedzili twórcy ob-
razu i na własne oczy przekonać się jak wiele jeszcze do od-
krycia jest wokół nas.

Film przywołał liczne postacie z przeszłości Opola – 
w tym niezapomnianego „fotografa cementowni” (i doku-
mentalisty powojennej historii miasta) Fryderyka Kremsera.

Autorka filmu w rozmowie z widzami po projekcji wy-
raziła zainteresowanie historią tarnowskiego wapiennictwa, 
które wszak jest „starszym bratem” przemysłu cementowego. 

Obecna na pokazie Pani Wójt Magdalena Chudowska wrę-
czyła reżyserce piękne kwiaty i pamiątkowy kubek, a uczest-
nicy nie szczędzili komplementów i komentarzy, jednocze-
śnie zachęcając twórczynię do kolejnych odwiedzin – tym 
razem z kamerą i mikrofonem.

Organizatorzy dziękują tarnowskim seniorom z ich 
przewodniczącą panią Krystyną Barglik za gościnę i pomoc 
w organizacji projekcji.

Co nam zostało, co będzie trwało?
 II Powiatowy Przegląd Grup Artystycznych Działają-

cych na Terenie Powiatu Opolskiego odbył się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w sobotę 9 grudnia. Tym razem na deskach 
sceny wystąpiły grupy obrzędowe prezentując scenki z ży-
cia śląskiej wsi. Impreza została zorganizowana z inicjaty-
wy Stowarzyszenia Fair Play w partnerstwie z tarnowskim 
ośrodkiem kultury. Patronat honorowy nad wydarzeniem 
sprawowali Starosta Opolski Henryk Lakwa oraz Wójt Gmi-
ny Tarnów Opolski Krzysztof Mutz. Patronami medialnymi 
byli Tygodnik Ziemi Opolskiej i Radio Park. Projekt został 
współfinasowany ze środków Gminy Tarnów Opolski i Po-
wiatu Opolskiego.

Do konkursu przystąpiło pięć zespołów. Każda z grup 
przygotowała inną scenkę związaną z obyczajami, jakie od 
wieków towarzyszyły wydarzeniom wyznaczającym rytm 
życia na śląskich wsiach. Mieliśmy więc: skubanie pierza, 
wywód narzeczonej przed ślubem, obyczaje weselne, przygo-
towanie wozu dożynkowego oraz kiszenie kapusty. Prezen-
tacje sceniczne oceniało jury, które wyróżniło trzy zespoły: 
Danieckie Śmatyrloki z Dańca, Gryfne Dziołski z Dębskiej 
Kuźni, Dzióbki z Biestrzynnika. Podczas obrad jury uczest-
nicy przeglądu zostali zaproszeni na tradycyjny kołocz 
i kafej. Przed ogłoszeniem werdyktu widzom swoje perypetie 
związane z lotem do Anglii z humorem i w gwarze opowie-
działa Irena Zielonka w monologu „Oblotano babka”.
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Odczytanie protokołu jury i wręczanie nagród miało 
uroczystą oprawę. Ceremonii dokonali Krzysztof Wysdak, 
Członek Zarządu Powiatu Opolskiego, Florian Ciecior, Wójt 
Gminy Chrząstowice oraz Czesław Bargiel, Sekretarz Gminy 
Tarnów Opolski. Wszystkie grupy otrzymały puchar i pa-
miątkowy dyplom.

Imprezę brawurowo poprowadziła Dominika Bassek 
w pięknym śląskim stroju. O klimatyczną scenografię (wnę-
trze chaty) zadbali pracownicy GOK.

Poszanowanie tradycji i jej zachowanie – nawet jeśli nie-
które konteksty uległy dla nas zatarciu – jest bardzo ważne. 
Tworzy ono więź między poprzednikami a następcami, sta-
nowi o tożsamości kulturowej i narodowej, ubogaca serca 
i  umysły. We współczesnym świecie dobrze jest zatrzymać 
się na chwilę pamiętając nie tylko dokąd zmierzamy, ale 
i skąd przychodzimy.

Na jesień i zimę – jak znalazł
Przez całą jesień i przedzimie we wszystkich placówkach 

ośrodka kultury odbywały i odbywają się nadal jesienno – 
świąteczne zajęcia warsztatowe. Każdy może tu znaleźć taką 
dziedzinę aktywności, jaką lubi, chciałby poznać, odkryć dla 
siebie. Robótki ręczne – te oczywiste i znane lecz i te niezna-
ne jeszcze także – zajęcia kulinarne, różnorodne techniki 
plastyczne, ozdoby, biżuteria, trash art – czyli drugie życie 
przedmiotów (sztuka ze śmieci), adwentowe wieńce i świą-
teczne stroiki, różnorodne przedmioty ozdobne i użytkowe 
mogące być osobistym (dlatego najcenniejszym) prezentem 
… i wiele, wiele innych form rękodzielniczo – artystycznej 
działalności. Nie sposób wymienić wszystkiego! Kto chce 
znajdzie drogę i informacje. My proponujemy i zachęcamy 
do kontaktu! „Zamiast na kanapie siedzieć i pilota dusić, 
możesz wiele się dowiedzieć, gdy się tylko z domu ruszysz! ”

Kulturalny rozkład jazdy 
na początek 2018 roku

Koncert Kolęd

6.01. godz. 15.00 w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Ne-
pomucena. W programie kolędy i pastorałki w wykonaniu: 
chóru Cantabiles, Tarnauer DFK Chor, Chóru Parafialnego 
z Tarnowa Opolskiego, zespołu Kosorowiczanki, laureatów 
„Kwiatu Tarniny: Tomasza Króla, Katarzyny Wystrach, Ju-
dyty Wojtali oraz zwyciężczyni szkolnego konkursu „Hej 
Kolęda! ” – Agaty Roczek.

Babski Comber

Sołtys Wsi Kosorowice i Tarnów Opolski wraz z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury zapraszają panie na pełną niespo-
dzianek zabawę przy muzyce zespołu COMODO
13.01.2018r. godz. 20.00 Kosorowice (Filia GOK). Wej-
ściówka 35zł.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy „dla wyrównania 
szans w leczeniu noworodków”

Zagra 14 stycznia 2018r. Wspólnie z Samorządem 
Uczniowskim Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Opol-
skim organizujemy o godz. 16.00 koncert z udziałem wycho-
wanków przedszkola, uczniów szkół – podstawowej i gim-
nazjum oraz zaproszonych gości. W ciągu dnia na ulicach 
miejscowości gminy Tarnów Opolski będzie można spotkać 
wolontariuszy z Publicznego Gimnazjum, Publicznej Szkoły 
Podstawowej oraz panie i panów z Klubu Seniora z Tarnowa 
Opolskiego. O godz. 19.00 „Światełko do Nieba”

Bal karnawałowy z Aukcją Charytatywną pod 
patronatem Wójta Gminy Tarnów Opolski

Zapraszamy do Filii GOK w Kosorowicach 27.01.2018r. 
Początek zabawy godz. 20.00. Oprawę muzyczna zapewni 
zespół BRAVO. Ciekawy program dobra zabawa i smaczne 
menu. Zaproszenia do nabycia w cenie 180 zł/od pary.

Walentynki pod patronatem  
Wójta Gminy Tarnów Opolski

Program kabaretowo – muzyczny pt. „Rendez vous  
z humorem” w wykonaniu Nairy Ayvazyan i Krzysztofa Re-
spondkiem rozpocznie się 10.02. 2018 r. godz. 16.30 Gmin-
ny Ośródek Kultury Tarnów Opolski. Bilet 30 zł./osoba.

Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego, pomyślnego 
Nowego Roku, a także wielu miłych chwil spędzonych 
w gronie najbliższych życzą pracownicy i podopieczni 

Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim

Mikołajkowe spotkanie w Przed-
szkolu Publicznym w Przyworach

Już 4 grudnia 2017 r. dzieci z Przedszkola Publicznego 
w Przyworach wraz z rodzicami, dziadkami i babciami spo-
tkały się ze św. Mikołajem. Na spotkanie z nim przygotowa-
liśmy się już wcześniej poznając jego historię, jego dobroć, 
śpiewając piosenki, recytując wierszyki. Już tydzień przed 
wizytą Świętego zapach pieczonych pierniczków roznosił się 
po przedszkolu. Dziękujemy Ci św Mikołaju za odwiedziny, 
wspólną zabawę i worek prezentów. Mamy nadzieję, że rok 
znowu się spotkamy.
Polecamy nasz tradycyjny przepis na Pierniki Mikołajowe:

 � 1 kg mąki
 � 1 szklanka cukru
 � mały słoiczek miodu sztucznego
 � 1 kostka margaryny
 � łyżka smalcu
 � 1 szklanka mleka lub maślanka 
 � 2 łyżeczki sody 
 � 1 łyżeczka amoniaku
 � 1 paczka przyprawy do piernika
 � 2 łyżki kakao
 � olejek migdałowy
 � 2 żółtka (białka dodać do lukru)

Wszystkie składniki przełożyć do miski, dobrze wymieszać 
i rozwałkować na 1 cm. Wykrojone ciasteczka piec około 15 
min w temp 180 st.

„Na góralską nutę...”  
w Przedszkolu w Przyworach”
Zaprosiliśmy do naszego przedszkola ludową, góralską 

kapelę. Górale przyjechali do nas ze Szczyrku. Zaśpiewali 
i zagrali dzieciom po góralsku. Skoczna muzyka zachęciła 
dzieci do śpiewów a nawet tańców góralskich. W czasie spo-
tkania dzieci poznały ciekawe instrumenty muzyczne oraz 
elementy stroju góralskiego, a także nauczyły się kilku góral-
skich słów. To był niezapomniany dzień.

Podziękowanie
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przyworach  

dziękuje wszystkim rodzicom i gościom, którzy zaszczy-
cili nas swoją obecnością na zabawie andrzejkowej.  

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

Z wyrazami uznania
Monika Cichoń
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Festiwal Kariery w Przedszkolu 
w Tarnowie Opolskim

18 października dzieci z grupy „Żabki” oraz „Jagód-
ki” brały udział w Festiwalu Kariery zorganizowanym 
przez Dyrekcję Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica 
w Opolu. Podczas zajęć dzieci miały możliwość poznania 
różnorodnych zawodów, jakie mogłyby w przyszłości wyko-
nywać. Udział w warsztatach przybliżył dzieciom specyfikę 
takich zawodów jak: fryzjer, grafik komputerowy, chemik 
czy kosmetolog.

Nasze przedszkole zawsze chętnie odpowiada na zapro-
szenie na Festiwal Kariery, ponieważ udział w tych zajęciach 
sprawia dzieciom wiele radości, a możliwość udziału w eks-
perymentach i zajęciach praktycznych wzbudza ogromną 
ciekawość i zainteresowanie.

Pomarańczowy Dzień  
w Przedszkolu w Tarnowie Op.
W dniu 19 października odbył się już po raz czwarty 

w historii Pomarańczowy Dzień w Przedszkolu.
W tym roku, jako „Urodziny Dyni i Marchewki”. Ideą 

tego dnia jest zachęcanie do spożywania dużej ilości jesien-
nych warzyw, jako źródła zdrowia, toteż na talerzach poja-
wiła się zupa dyniowa, surówka z marchwi a nawet ciasto 
marchewkowe. W ubiorze dzieci także dominowały poma-
rańczowe odcienie.

W tym roku obchody Pomarańczowego Dnia połączone 
były z konkursem na najpiękniejszy Jesienny Kącik Przyrod-
niczy. W związku z tym, iż nie udało się wyłonić zwycięzcy 
– nagrody w postaci gier i puzzli otrzymała każda z grup.

Matematyka inaczej
Gry matematyczne to najlepszy sposób na wprowadze-

nie dziecka w świat matematyki. Przekonały się o tym dzieci 
z grupy „Wesołe nutki” z Przedszkola Publicznego z Od-
działami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim, zwiedzając 
interaktywną wystawę „MINI-MATMA”, czyli Kto się boi 
matematyki... – Ty na pewno nie, a może...? w Opolu.

Interaktywne stacje zaprosiły uczestników do zabawy 
i odkrywania pięknego świata liczb, kształtów i wzorów. 
Wszyscy z dużym zaangażowaniem wykonywali różnorod-
ne i trudne zadania matematyczne tj. porównywanie, sor-
towanie, mierzenie, ważenie. Dzieci poradziły sobie z zada-
niami wyśmienicie, pracując i bawiąc się przy tym dosko-
nale. Teraz przedszkolaków nie zaskoczy już żadne zadanie 
matematyczne.

Kubuś Puchatek z wizytą w przed-
szkolu w Tarnowie Opolskim

27 listopada w naszym przedszkolu pojawił się gość, 
który wywołał na twarzach dzieci zdziwienie, ale przede 
wszystkim szeroki, radosny uśmiech.

Przy okazji obchodów Światowego Dnia Pluszowego Mi-
sia przybył bowiem do nas sam Kubuś Puchatek, który czę-
stował dzieci smakołykami prosto ze swojego „miodowego 
słoika”.

W tym dniu podczas wszystkich zajęć przedszkolakom 
towarzyszyły przyniesione z domów ulubione pluszaki.

Dzieci miały okazje poznać historię tego święta sięgają-
cą aż 1902 roku, kiedy to prezydent Stanów Zjednoczonych 
Teodor Roosvelt ocalił podczas polowania małego niedź-
wiadka. Zdrobniałe imię prezydenta zaczęto wykorzysty-
wać, jako nazwę maskotki „Teddy Bear” (MIŚ)

Misie małe czy duże towarzyszą dzieciom po dziś dzień, 
jako najwierniejsi przyjaciele, nie tylko do poduszki.

Mikołaj w Przedszkolu  
w Tarnowie Opolskim

Odwiedziny Mikołaja to dla każdego dziecka jeden z naj-
bardziej oczekiwanych dni w roku. Nasze przedszkolaki już 
od tygodni pilnowały swojego zachowania, żeby przypad-
kiem nie „podpaść” Świętemu Mikołajowi. Każda z przed-
szkolnych grup przygotowywała krótki program artystyczny 
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oraz ozdabiała salę, tak by 6 grudnia już od rana nasłuchi-
wać mikołajowego dzwonka.

W tym roku Mikołaj także nie zawiódł. Pojawił się jak 
zwykle dostojny, z workiem pełnym słodkich niespodzianek. 
Każda z grup otrzymała także wspólne prezenty.

Rozmowy z Mikołajem, wspólne zdjęcia, prezenty wpra-
wiły dzieci w bardzo radosny nastrój.

Teraz czekamy na przedszkolną Wigilię, może i wtedy 
każde „grzeczne dziecko” znajdzie dla siebie pod choinką 
jakąś niespodziankę.

Pasowanie na ucznia

Dnia 27 października 2017 r. dzieci z klasy pierwszej 
PSP w Nakle brały udział w niezwykle ważnej uroczysto-
ści – pasowaniu na ucznia. Pierwszaki pięknie recytowały 
wiersze, śpiewały i tańczyły. Następnie król Ołówkos wraz 
z małżonką i całym dworem, w których wcielili się ucznio-
wie starszych klas, przeprowadzili egzaminy z wiedzy o oj-
czyźnie, szkole i prawidłowym zachowaniu się w różnych 
sytuacjach. Kolejnym zadaniem pierwszoklasistów było 
pokonanie sprawnościowego toru przeszkód, uwieńczone 
wypiciem specjalnej mikstury. Po prawidłowym wykona-
niu wszystkich zadań dzieci zostały uroczyście pasowane 
na uczniów. Na pamiątkę tej uroczystości uczniowie otrzy-
mali piękne plecaki z wyposażeniem, które zostały przeka-
zane przez GAZ-SYSTEM.SA. Zakończyliśmy smacznym 
poczęstunkiem, przygotowanym przez rodziców. To były 
niesamowite przeżycia, które na długo pozostaną w naszej 
pamięci. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili 
się do uświetnienia naszej uroczystości, rodzicom, starszym 
uczniom, opiekunowi Samorządu Uczniowskiego-pani Mał-
gorzacie Tatinie, która z uczniami przygotowała egzaminy 
dla najmłodszych przedstawicieli naszej szkolnej społeczno-
ści oraz firmie GAZ-SYSTEM S.A., która ufundowała wy-
prawki dla pierwszoklasistów.

Małgorzata Mazur
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nakle

Andrzejkowa noc w szkole
24‒25 listopada 2018 roku w PSP w Nakle odbyła się 

„Andrzejkowa noc w szkole”. W imprezie wzięło udział 41 
uczniów szkoły, w tym 20 z klas I i III oraz 21 z klas IV-VII. 
Organizacją „nocowania w szkole” zajęła się opiekunka 
Samorządu Szkolnego Małgorzata Tatina, zaś opiekę nad 
uczniami sprawowały panie: Kornelia Glagla, Alicja Jajak 
i Marzena Zdobylak

Pierwsza część spotkania przebiegła w formie ogólno-
dostępnej zabawy andrzejkowej, podczas której zarówno 
uczniowie klas młodszych, jak i starszych mieli możliwość 
uczestniczenia w zabawach ruchowo-muzycznych jak i inte-

gracyjnych. Oprawą muzyczną balu andrzejkowego zajęli się 
dwaj uczniowie z klasy 7 -członkowie Samorządu Szkolne-
go, którzy bardzo ambitnie i odpowiedzialnie wywiązali się 
ze swojego zadania. W końcowej części zabawy andrzejko-
wej wielką niespodziankę zrobiła dzieciom Rada Rodziców, 
która zakupiła dla uczestników imprezy pizzę. O godzinie 
20.00 uczniowie klas młodszych zostali odebrani przez swo-
ich rodziców, zaś starsi rozpoczęli II etap zabawy.

Niewątpliwą atrakcją drugiej części imprezy był oczeki-
wany przez wszystkich, tzw. ESCAPE ROOM, zorganizo-
wany na tą okazję w sali lekcyjnej. Uczestnicy zabawy zo-
stali podzieleni na zróżnicowane wiekowo, 5‒6-cioosobowe 
zespoły. Zadaniem każdego teamu było znalezienie klucza 
i opuszczenie w jak najkrótszym czasie pomieszczenia „po-
koju zagadek”. Aby mogło się to stać, należało rozwiązać 10 
zagadek logicznych, których rozwiązania były wskazówka-
mi miejsc ukrycia kolejnych zagadek.

Wszystkie zespoły bardzo zaangażowały się w tej za-
bawie, uruchamiając wszelkie pokłady własnych możliwo-
ści. Zaskakująco dobrze wypadła współpraca uczniów tak 
bardzo zróżnicowanych wiekowo. Okazuje się, że wiedza 
i umiejętności 4-klasisty przydały się tak samo, jak kom-
petencje 7-klasisty. Każdy członek drużyny odegrał w tej 
zabawie ważną rolę. Poziom grup był bardzo wyrównany 
i o zwycięstwie decydowały zaledwie jedna lub dwie minu-
ty. Bezcennym doznaniem był za każdym razem moment 
opuszczania przez grupę pokoju, bowiem dzięki ogromnej 
satysfakcji z dobrze wykonanego zadania i poczuciu zwy-
cięstwa można go było porównać do erupcji wulkanu.

W czasie, gdy jedni pokonywali trudności w ESCAPE 
ROOM-ie, inni przygotowywali sale do noclegu. Uczniowie 
dobrze zorganizowali sobie ekwipunek biwakowy, a niektó-
rzy podeszli nawet do tego zadania z humorem, „rozbijając” 
w sali namiot. Odbyła się też projekcja filmu „Most do Te-
rabitii”, który mimo początkowo dużego sprzeciwu uczest-
ników „andrzejkowej nocy w szkole” ostatecznie bardzo 
zainteresował młodych widzów. Jeszcze długo – już w bi-
wakowych „łóżkach” – toczyły się rozmowy na temat jego 
bohaterów. W pewnej chwili zmęczenie jednak zwyciężyło 
i szkoła utonęła w błogiej ciszy.

Tego typu imprezę należy z pewnością powtórzyć, gdyż 
efekty pracy w tak wyjątkowych warunkach są naprawdę 
dobre. Dzieci uczą się, pracują zgodnie w grupie, doskonalą 
umiejętności społeczne, wdrażają się do samodzielności, ba-
wiąc się w najlepsze.

Sukces futsalowej drużyny  
PSP Tarnów Opolski

Drugie miejsce w półfinale wojewódzkim Szkolnych 
Zespołów Sportowych to spory sukces reprezentacji chłop-
ców PSP Tarnów Opolski w halowej odmianie piłki nożnej 
– futsalu. Osiągnięcie to poprzedzone zostało zwycięstwami 
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na etapie gminnym, półfinału i finału powiatu. Drużyna 
PSP Tarnów Opolski, na szczeblu wojewódzkim, pokonała 
rówieśników z PSP Dobrodzień, PSP 12 Kędzierzyn Koźle, 
niestety musiała uznać wyższość rywali z PSP 6 Brzeg. Indy-
widualny sukces odniósł Gracjan Zarek, który został królem 
strzelców turnieju rozgrywanego w Oleśnie. Drugie miejsce 
na etapie półfinałowym oznacza, że nasza drużyna została 
sklasyfikowana na miejscach 5‒8 wśród wszystkich szkół 
podstawowych województwa opolskiego. Skład drużyny: 
Marcel Białowąs, Kacper Buniak, Manuel Breffka, Gracjan 
Zarek, Łukasz Kolasa, Jakub Mazurkiewicz, Mateusz Krupa, 
Szymon Fornol, Łukasz Sobota.

Wczasy dla seniorów na rok 2018
Fundacja Słoneczna Jesień posiada miejsca dla osób 50+ 

które chciałyby wyjechać na wakacje:
 � Dziwnów – Ośrodek Rehabilitacyjny Rybitwa – położo-
ny między rzeką Dziwną a wybrzeżem Morza Bałtyckie-
go w odległości 250 metrów od plaży, termin – 18. 06 – 
1.07. 2018 r. tj. 14 dni.

 � Karwia – Pensjonat Dworek Szlachecki – położony 60 
metrów od plaży, termin – 1.07 – 11.07.2018 r. tj. 11 dni.

 � Piwniczna Zdrój – Ośrodek Zamek – położony w cen-
trum Beskidu Żywieckiego z licznymi źródłami leczni-
czymi w malowniczej dolinie Popradu. Termin – 28.08.- 
6.09.2018 r. tj. 10 dni.

Do wszystkich miejsc zapewniamy transport.
Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie klubu 

na Osiedlu Zakładowym w Tarnowie Opolskim, lub pod nu-
merem telefonu: 606 284 486.

Gimnastyka dla Seniorów
Bardzo serdecznie zapraszamy na gimnastykę ukierun-

kowaną na możliwości osoby starszej. Gimnastyka odbywa 
się w każdej miejscowości naszej Gminy i prowadzona jest 
przez wykwalifikowane panie fizjoterapeutki. Telefon kon-
taktowy 606 284 486.

KETA czyli nieformalny rowero-
wy Klub Ekstremalnej Turystyki 

Antyodleżynowej formalnie  
zakończył sezon 2017

Nie można powiedzieć, że rowerzyści zakończyli ten se-
zon z przytupem, ale na pewno z szumem wiatru we włosach 
(kto ma) i z pluskiem. Ten rok był wyjątkowy, bo żeby zor-
ganizować, a przede wszystkim zaplanować wycieczkę ro-
werową, trzeba było zostać ….. strzelcem i to wyborowym. 
Wstrzelić się w weekend z dobrą pogodą graniczyło z cudem. 

Widać, że czasem jak coś się rodzi w przysłowiowych bólach, 
potrafi się bardzo dobrze skończyć. Tak też było i tym razem. 
Po długim celowaniu w słoneczną pogodę i w wolną sobotę 
kierownika hali sportowej, grupa śmiałków wyruszyła w po-
dróż po Krainie Świętej Anny. Tym razem celem wyprawy 
było Starorzecze Odry i prom w Zdzieszowicach/Mechnicy 
– zależy z której strony się zaatakuje. Prowadzący spodzie-
wał się pewnych utrudnień po ostatnich deszczach i ogólnie 
poszło całkiem nieźle, tylko rowery się trochę upaprały, a je-
den uczestnik organoleptycznie sprawdzał gęstość nadod-
rzańskiego błota.

Zanim to jednak nastąpiło, 14.10.2017 r. o 9:00 rowerzy-
ści zebrali się tłumnie pod halą sportową, skąd zwyczajo-
wo startujemy. Zawodowy fotograf się nie stawił, do czego 
niestety chyba trzeba się przyzwyczaić – priorytety mu się 
zmieniły – co skutkowało objęciem przez kierownika hali 
sportowej tej niewdzięcznej funkcji. Również zwyczajo-
wo wszyscy pomknęli do Kamienia Śląskiego i Kamionka, 
a stamtąd z górki asfaltem do Gogolina. W Gogolinie zrobili 
zwód na stare torowisko, dojechali do Krapkowic i nieczyn-
nym mostem kolejowym przedarli się na drugą stronę Odry. 
Następnie siłą peletonu zaatakowali Krapkowicki rynek 
i dziedziniec zamku, i po krótkim podziwianiu tegoż obiek-
tu zjechali do ujścia Osobłogi. Prowadzący dawał dyskretne 
sygnały żeby uważnie słuchać i czytać wszystkie informacje 
po drodze, bo może to się przydać na końcu wycieczki.

Za ujściem zaczęły się schody, bo trzeba było przejechać 
przez 150 metrowy odcinek podmokłego terenu. To właśnie 
w tym miejscu doszło do połączenia paru uczestników wy-
prawy z nadodrzańskim błotem z czego jedno połączenie 
było rytualne, czyli całocielne. Ofiary częściowe doprowa-
dziły szybko obuwie do porządku, natomiast ofiara rytualna 
rytualnie, ale z godnością, wycofała się na z góry ustalone 
pozycje i zakontraktowanym transportem pojechała wyle-
giwać się w domu. Reszta pomknęła na szczęście dalej, tro-
chę wałem, trochę drogami polnymi, wprost w objęcia Starej 
Odry, nazywanej obecnie Łęgiem Zdzieszowickim, a później 
na prom. Przeprawa promem była niewątpliwą atrakcją tej 
wycieczki, gdyż można było dosłownie zostać motorem na-
pędowym tego cudu techniki. Po drugiej stronie rzeki prze-
wodnik poprowadził grupę do willi Hrabiny Valeski von 
Bethusy-Huc, znanej niemieckiej pisarki, która na przełomie 
wieków XIX i XX żyła w Zdzieszowicach.

W związku z ryzykiem ponownej kąpieli błotnej i po-
większenia strat w ludziach, ze Zdzieszowic do Żyrowej eki-
pa pojechała asfaltem. Zaplanowany postój w Żyrowej trzeba 
było przełożyć, bo sklep już został zamknięty. Drugi punkt, 
czyli podziwianie pałacu w Żyrowej został za to zrealizowa-
ny w całości. Właściwie pozostał już tylko powrót do domu, 
ale za Oleszką ekipa przystanęła, by ze zbocza Góry Świętej 
Anny podziwiać odległy krajobraz. Przejrzystość powietrza 
trochę nawalała, ale i tak widok był niezły. Pozostało już tyl-
ko zjechać przez Ligotę Dolną na niziny, zrobić przystanek 
w Otmicach przy kapliczce tatarskiej i dopedałować, prze-
ciskając się między starym lotniskiem i wyrobiskiem wa-
pienia, do Nakła. Zgodnie z obietnicą wycieczki rowerowe 
kończą się naprzemiennie w tych miejscowościach, z których 
pochodzą rowerzyści, tak żeby wszyscy doświadczyli uroków 
powrotu do domu po ostygnięciu mięśni i zjedzeniu czegoś 
na gorąco.

Na zakończenie odbył się konkurs wiedzy o miejscach, 
które odwiedziliśmy w 2017 r. (Olszowa – Park Minia-
tur, Jeziora Turawskie, Opole – Muzeum Polskiej Piosen-
ki i Zdzieszowice), a jego uczestnicy otrzymali nagrody 
rzeczowe. Sezon został zamknięty pieczeniem kiełbasek 
na ognisku, które – po przejechaniu przez rowerzystów 60 
km – smakowały najlepiej na świecie. Nasz kolega, który za-
grał rolę ofiary rytualnej, po przebierankach również dotarł 

Seniorzy/Sport
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na ognisko za co szczerze mu wszyscy dziękowali. Grunt 
to się nie zniechęcać. Chętnych do zwiedzania ciekawych 
miejsc zapraszamy na kolejne wycieczki rowerowe w 2018 r.  
Szczegóły zawsze na:

www.halatarnowopolski.pl.tl
T.R.

Zawodnicy ASW zdobywają  
13 medali w Nowym Tomyślu! 

2. miejsce DRUŻYNOWO  
dla Wychowanków Pawła Paponia

Wychowankowie sensei Pawła Paponia, po raz kolejny 
udowodnili, że miano Drużynowych Mistrzów Opolszczy-
zny Karate, który wywalczyli w bieżącym roku w Oleśnie 
w pełni im się należy! W sobotę, 18. listopada 2017 roku 
15-osobowa kadra Akademii Sztuk Walki Tarnów Opolski 
– Zdzieszowice wystartowała na II. Turnieju Karate Kyoku-
shin o Puchar Prezydenta Nowego Tomyśla. Karatecy ASW 
wywalczyli aż 13 medali i Drużynowe Wicemistrzostwo, 
zostawiając w tyle kluby z takich miast jak Poznań, Zielona 
Góra czy Dzierżoniów.

Zawody, w których wzięło udział 213 karateków z 15 klu-
bów, zorganizował sensei Krzysztof Szeffner. Sędzią Głów-
nym był sensei Paweł Olszewski. Prezes Zarządu ASW był 
sędzią, natomiast Kierownikiem ASW – Pan Huber Diak.

Tytuł Najlepszej Juniorki powędrował do Martyny Diak 
z Januszkowic, natomiast Najlepszym Młodzikiem wybrano 
Jakuba Mytycha ze Zdzieszowic (oboje należą do Kadry Na-
rodowej Polski Kyokushin).

Zarząd ASW pragnie pogratulować wszystkim Zawod-
nikom startu, ich Rodzicom ogromnego sukcesu, a także 
podziękować sensei Iwonie Kielian za pomoc w przygoto-
waniach kata, Panom: Hubertowi Diak i Grzegorzowi Baran 
za pomoc w transporcie kadry na Turniej, oraz Panu Mariu-
szowi Dąbrowskiemu z Januszkowic za udostępnienie auta.

Tym samym Sportowcy z Akademii Sztuk Walki Tarnów 
Opolski – Zdzieszowice zdobyli już w 2017 roku 90 tytuł! 
Warto nadmienić, że przed nimi jeszcze jedna szansa na me-
dale, podczas Pucharu Polski we Wrocławiu, 9. grudnia b.r. 
Zawodnicy ASW w całym 2016 roku zdobyli łącznie 49 me-
dali, a rok wcześniej 36.

Wszystkie medale dla ASW w Nowym Tomyślu:
 � 2. miejsce Drużynowo
 � Najlepsza Juniorka Turnieju – Diak Martyna
 � Najlepszy Młodzik Turnieju – Mytych Jakub
 � 1. miejsce – Diak Martyna (kumite juniorki młodsze +50 kg)
 � 1. miejsce – Wyszkowski Dominik (kumite juniorzy 
młodsi +70 kg)

 � 1. miejsce – Mytych Jakub (kumite młodzicy -50 kg)
 � 1. miejsce – Kalemba Piotr (kumite młodzicy +50 kg)
 � 1. miejsce – Diak Martyna (kata juniorki młodsze)
 � 1. miejsce – Mytych Jakub (kata młodzicy)
 � 2. miejsce – Jezierzańska Kinga (kumite młodziczki +45 kg)
 � 2. miejsce – Tryczyńska Zuzanna (kata juniorki młodsze)
 � 3. miejsce – Harasimczuk Kacper (kumite juniorzy młod-
si -70 kg)

 � 3. miejsce – Ciomplik Anna (kumite młodziczki +45 kg)
 � 3. miejsce – Zawada Szymon (kata juniorzy młodsi)
 � 3. miejsce – Krawców Alan (kata młodzicy)
 � 3. miejsce – Baran Daria (kata kadetki)
 � 4. miejsce – Schindzielarz Sebastian  
(kata dzieci do 9. lat)

Ruszyła ósma edycja Tarnowskiej 
Liga Futsalu

25 listopada na hali sportowej w Tarnowie Opolskim 
rozpoczęła się kolejna już edycja tarnowskiej ligi futsalu 
do której zgłosiło się 7 drużyn- wszystkie pochodzą z Naszej 
Gminy. Uroczystym kopnięciem piłki i grupowym zdjęciem 
zainaugurowano rozgrywki.

Pierwszego kopnięcia dokonał najwierniejszy kibic ligi 
– Janusz Łaskarzewski, następnie pierwszy mecz rozegrali 
piłkarze z Zip-Składu i Coco Jambo. Pierwszą bramkę w tej 
edycji zdobył zawodnik Zip Skład- Jakub Labisz.

Za nami pierwsze dwa weekendy zmagań z ligą futsalu. 
Tytułu Mistrza Ligi będzię bronić dryżyna Malik Przywory.

Tabela Ligowa
L.p. Nazwa drużyny Mecze Pkt. W R P Bramki

1. Sztajni Team 4 9 3 0 1 32-13

2. Tomi Markt 3 9 3 0 0 18-9

3. Zip Skład 4 9 3 0 1 20-9

4. Malik Przywory 3 6 2 0 1 13-14

5. Coco Jambo 3 3 1 0 2 15-14

6. Burza Kosorowice 3 0 0 0 3 12-20

7. GKS Piomar Juniorzy 4 0 0 0 4 3-34

Najlepsi strzelcy Ligi:
 � 16 goli: Mateusz Steinhof (Sztajni Team)
 � 6 goli: Daniel Stupak (Zip Skład), Dawid Pietruniak 
(Tomi Markt)

 � 5 goli: Patryk Matuszek (Malik Przywory)
 � 4 gole: Jakub Labisz (Zip Skład), Piotr Popiołek (Tomi 
Markt), Michał Swoboda (Burza Kosorowice), Kacper 
Niedzielski (Sztajni Team)

Ostatnią kolejkę zaplanowano na 28 stycznia. Terminarz, 
wyniki oraz statystyki dostępne są na stronie hali sportowej: 
www.halatarnowopolski.pl.tl

Sport
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Dział Techniczno Eksploatacyjny ds. Gospodarki Odpadami   

 tel. 77/ 423 20 32 
    

GMINA TARNÓW OPOLSKI 
  

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ 

  STYCZEŃ – GRUDZIEŃ  2018 ROK 
REJON 1 
MIEJSCOWOŚĆ:  TARNÓW OPOLSKI 

  
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik 
antracytowy  

(czarny) 

pojemnik  
z żółtą 
klapą 

pojemnik 
zielony 

 (z zieloną 
klapą) 

pojemnik 
brązowy 

popiół bio 

Styczeń 2, 16, 30 23 - 3, 16, 30 - 
Luty 13, 27  20 27 13, 27  - 

Marzec 13, 27  20 - 13, 27  - 
Kwiecień 10, 24  17 - 10, 24 - 

Maj 8, 22 15 8 - 15 
Czerwiec 5, 19 12 - - 5, 26 

Lipiec 3, 17, 31  10 10 - 17 
Sierpień 14, 28 7 - - 7, 28 
Wrzesień 11, 25 4 18 - 18 

Październik 9, 23 2, 30 - - 9 
Listopad 6, 20 27 27 6, 20 - 
Grudzień 4, 18 11 - 4, 18 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOGOLIŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE 
SP. Z O.O. 

Dział Techniczno Eksploatacyjny ds. Gospodarki Odpadami   

 tel. 77/ 423 20 32 
    

GMINA TARNÓW OPOLSKI 
  

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ 

  STYCZEŃ – GRUDZIEŃ  2018 ROK 
REJON 2 
MIEJSCOWOŚĆ:  KĄTY OP.,   MIEDZIANA,   PRZYWORY 

  
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik 
antracytowy  

(czarny) 

pojemnik  
z żółtą 
klapą 

pojemnik 
zielony 

 (z zieloną 
klapą) 

pojemnik 
brązowy 

popiół bio 

Styczeń 3, 17, 31 24 - 3, 17, 
31 - 

Luty 14, 28 21 28 14, 28 - 
Marzec 14, 28 21 - 14, 28 - 

Kwiecień 11, 25 18 - 11, 25 - 
Maj 9, 23 16 9 - 16 

Czerwiec 6, 20 13 - - 6, 27 
Lipiec 4, 18 11 11 - 18 

Sierpień 1, 14, 29 8 - - 8, 29 
Wrzesień 12, 26 5 19 - 19 

Październik 10, 24 3, 31 - - 10 
Listopad 7, 21 28 28 7, 21 - 
Grudzień 5, 19 12 - 5, 19 - 
 
UWAGA! Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 
zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego odbędzie się: 

  7 marca 2018 r. 
  22 sierpnia 2018 r.  

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

GOGOLIŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE 
SP. Z O.O. 

Dział Techniczno Eksploatacyjny ds. Gospodarki Odpadami   

 tel. 77/ 423 20 32 
    

GMINA TARNÓW OPOLSKI 
  

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ 

  STYCZEŃ – GRUDZIEŃ  2018 ROK 
REJON 3 
MIEJSCOWOŚĆ:  NAKŁO,   WALIDROGI,   RASZOWA 

  
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik 
antracytowy  

(czarny) 

pojemnik  
z żółtą 
klapą 

pojemnik 
zielony 

 (z zieloną 
klapą) 

pojemnik 
brązowy 

popiół bio 

Styczeń 4, 18 25 - 4, 18 - 
Luty 1, 15 22 - 1, 15 - 

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

Kwiecień 12, 26 19 - 12, 26 - 
Maj 10, 24 17 10 - 17 

Czerwiec 7, 21 14 - - 7, 28 
Lipiec 5, 19 12 12 - 19 

Sierpień 2, 16, 30 9 - - 9, 30 
Wrzesień 13, 27 6 20 - 20 

Październik 11, 25 4 - - 11 
Listopad 8, 22 2, 29 29 8, 22 - 
Grudzień 6, 20 13 - 6, 20 - 
 
UWAGA! Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 
zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego odbędzie się w miejscowości: 

  Nakło, Walidrogi - 8 marca oraz 23 sierpnia 2018 r. 
  Raszowa – 9 marca oraz 24 sierpnia 2018 r. 

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

GOGOLIŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE 
SP. Z O.O. 

Dział Techniczno Eksploatacyjny ds. Gospodarki Odpadami   

 tel. 77/ 423 20 32 
    

GMINA TARNÓW OPOLSKI 
  

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ 

  STYCZEŃ – GRUDZIEŃ  2018 ROK 
REJON 4 
MIEJSCOWOŚĆ:      KOSOROWICE 

  
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE 
 

MIESIĄC 

DNI WYWOZU 
ODPADY 

KOMUNALNE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY SEGREGOWANE 

pojemnik 
antracytowy  

(czarny) 

pojemnik  
z żółtą 
klapą 

pojemnik 
zielony 

 (z zieloną 
klapą) 

pojemnik 
brązowy 

popiół bio 

Styczeń 5, 19 26 - 5, 19 - 
Luty 2, 16 23 - 2, 16 - 

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

Kwiecień 13, 27 20 - 13, 27 - 
Maj 11, 25 18 11 - 18 

Czerwiec 8, 22 15 - - 8, 29 
Lipiec 6, 20 13 13 - 20 

Sierpień 3, 17, 31 10 - - 10, 31 
Wrzesień 14, 28 7 21 - 21 

Październik 12, 26 5 - - 12 
Listopad 9, 23 3, 30 30 9, 23 - 
Grudzień 7, 21 14 - 7, 21 - 
 
UWAGA! Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 
zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego odbędzie się: 

  9 marca 2018 r. 
  24 sierpnia 2018 r.  

Wszystkie frakcje odpadów 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:
• 5 marca, 20 sierpnia 2018 r. – ulice: 1 Maja, Alicji, Borowa, Chodury, Damrota, 

Dębowa, Dworcowa, Działkowa, Kolejowa, Kopernika, Koraszewskiego, Korcza-
ka, Kościuszki, Ks. Klimasa, Norwida, Nowa, Os. Zakładowe, Skalna, Słowac-
kiego, Św. Marcina, Wapienniczą, Zielona.

• 6 marca, 21 sierpnia 2018 r. – ulice: Boczna, Celna, Cmentarna, Fiołkowa, Glen-
ska, Inwalidzka, Kani, Kochanowskiego, Krokusowa, Krótka, Kwiatowa, Leśna, 
Lipcowa, Łączna, Miarki, Mickiewicza, Nakielska, Ogrodowa, Ogórkowa, Osie-
dlowa, Pardubicka, Pasieczna, Piaskowa, Pieczarkowa, Polna, Poprzeczna, 
Powstańców Śl., Różana, Sienkiewicza, Słonecznikowa, Słowiańska, Sosnowa, 
Ślepa, Torowa, Tulipanowa, Słoneczna, Św. Jacka, Św. Wojciecha, Wąska, Wi-
śniowa, Wrzosowa, Żeromskiego.

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

Informacje


