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Gdy zaginie człowiek, ich 
pomoc jest na wagę złota
– Fundacja Opolskie Psy 

Ratownicze
OPOLSAR z Nakła

SPORT TO ZDROWIE 
– Gminna Olimpiada 

Przedszkolaka po raz drugi

„Trudności motywują 
najbardziej”

Wywiad z Wójtem Gminy
Krzysztofem Mutzem

Wielkie otwarcie nowego Placu Zabaw 
w Kosorowicach



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. 

Umowa na dofinansowanie kolejnych  
ścieżek pieszo-rowerowych 

w Gminie Tarnów Opolski podpisana! 

2 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu została 
podpisana umowa na dofinansowanie w ramach projektu 
„Budowa infrastruktury pieszo–rowerowej w powiecie 
opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego 
w Gminie Lewin Brzeski”.  Projekt uzyskał dofinansowa-
nie w wysokości 85% z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego. Dzięki współpracy gmin: 
Chrząstowice, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, 
Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa oraz Staro-
stwa Opolskiego w Opolu powstanie prawie 40 km nowych 
tras pieszo–rowerowych, z czego 3,5 km w naszej gminie, na 
odcinku Miedziana- Tarnów Opolski. 
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Jesteś zameldowany poza gminą Tarnów Opolski, a mieszkasz na jej terenie? Teraz możesz sprawić by Twoje po-
datki zostawały w naszej gminie. To my budujemy, remontujemy, inwestujemy. Wystarczy, że w tym roku rozliczysz się 
w II Urzędzie Skarbowym w Opolu, a pieniądze trafią do budżetu gminy i zostaną przeznaczone na nowe inwestycje.
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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

MIESZK AŃCU!

Kochane Dzieci
Z okazji Waszego Święta składamy wszystkim Dzieciom 

– od tych najmłodszych do najstarszych – najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, dziecięcej radości i uśmiechu. Niech ten 
szczególny czas dzieciństwa upłynie Wam pod znakiem za-
bawy i szczęścia w otoczeniu kochających Was ludzi. Niech 
się spełnią wszystkie Wasze marzenia.

Redakcja

Strażacy
Z okazji Świętego Floriana wszystkim Strażakom skła-

damy najserdeczniejsze życzenia, podziękowania i wyra-
zy uznania za pełnioną służbę. Dziękujemy za Wasz trud, 
ogromny dar serca, zaangażowanie, gotowość o każdej porze 
dnia i nocy, a w sposób szczególny za poświęcenie w ratowa-
niu ludzkiego życia, zdrowia i mienia. Życzymy Wam dużo 
zdrowia, poczucia wartości, zadowolenia z wykonywanej 
pracy, jak najmniej pożarów i zdarzeń oraz szczęśliwych po-
wrotów z akcji.

Redakcja

Rodzice
Z okazji Dnia Matki i Ojca, składamy najserdeczniejsze 

życzenia, dużo zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyśl-
ności, spełnienia najskrytszych marzeń, pociechy ze swoich 
dzieci oraz ich odwzajemnionej miłości!

Redakcja

Sołtysi
Z okazji „Dnia Sołtysa” życzymy dużo zdrowia, wszel-

kiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów w działalności 
sołeckiej. Jednocześnie składamy słowa uznania za Waszą 
ciężką pracę i zaangażowanie w realizację określonych celów 
oraz działalność na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia 
całej społeczności gminy.

Redakcja
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nr 2/2018 Wójt mówi

Trudności motywują 
najbardziej
Trudna sytuacja na rynku budowlanym, zawyżone oferty prze-

targowe i przesunięte terminy, to trudny orzech do zgryzienia 
dla wielu gmin. Tarnów Opolski również boryka się z tymi proble-
mami ale, jak mówi Wójt Krzysztof Mutz – Trudne sytuacje tylko 
motywują do jeszcze większego wysiłku i efektywnej pracy.
Red.: Panie Wójcie, od dłuższego czasu poruszany jest temat kluczo-
wych inwestycji w gminie, takich jak przebudowa budynku GOK-u 
w Przyworach, czy budowa ścieżki pieszo-rowerowej między Miedzia-
ną, Kosorowicami a Tarnowem Opolskim, jednak inwestycje te wciąż 
nie ruszyły. Co stoi na przeszkodzie?
Krzysztof Mutz: Przeszkoda jest jedna – trudna sytuacja na rynku 
usług budowlanych, przejawiająca się w dużym zapotrzebowaniu 
na roboty budowlane i  małą ilością rąk do pracy. Firmy z  reko-
mendacjami mogą dziś wybierać w ofertach a  w toku przetargów 
oferty niemal zawsze znacznie przewyższają kwoty kosztorysowe. 
Prawda jest taka, że w regionie inwestuje się na potęgę, co samo 
w sobie jest zjawiskiem pozytywnym, gorzej z  mocami przero-
bowymi. Do tego Urząd Marszałkowski ogłosił równolegle kilka 
dużych konkursów infrastrukturalnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, gdzie terminy 
realizacji inwestycji w wielu gminach pokrywają się. Gmina Tar-
nów Opolski również złożyła projekty w tych konkursach. Jeden 
już zrealizowaliśmy – jako nieliczni z listy rankingowej. Mówię tu 
o termomodernizacji budynku szkoły w Tarnowie Opolskim. Pro-
jekt już rozliczyliśmy, podczas gdy sąsiedzi z  innych samorządów 
zmuszeni są do prolongowania terminu realizacji nawet do 2020 
roku. Podpisaliśmy również w końcu umowę partnerską na reali-
zację projektu ścieżki rowerowej Miedziana – Kosorowice – Tarnów 
Opolski. Tu pojawił się problem, gdyż w pierwszym ogłoszonym 
przetargu w ogóle nie było chętnych. W kolejnym najniższa ofer-
ta przekroczyła założony budżet o  ponad milion dwieście tysięcy 
złotych. Podobnie było w przypadku przetargu na remont GOK-u 
 w Przyworach. Tutaj musimy dołożyć około 400 tysięcy złotych. Te 
pieniądze już zabezpieczyliśmy i prace remontowe wkrótce ruszą. 
Pragnę też uspokoić mieszkańców w sprawie budowy ścieżki pieszo 
– rowerowej z Miedzianej do Tarnowa Opolskiego, iż z całą pewno-
ścią zostanie wykonana. Być może będziemy zmuszeni przesunąć 
termin zakończenia realizacji na przyszły rok, ale zrobiona będzie. 
Nie możemy się zniechęcać trudnościami. W moim przypadku jest 
na odwrót – trudne sytuacje tylko motywują do jeszcze większego 
wysiłku i efektywnej pracy.

Red.: Dużo mówiło się również o budowie tężni solankowej w Tarno-
wie Opolskim. Na jakim etapie jest ta inwestycja?
K. M.: Obecnie przygotowujemy dokumentację potrzebną do ogło-
szenia kolejnego przetargu – z uwzględnieniem innej lokalizacji in-
westycji. Niestety, poprzednia lokalizacja nie odpowiadała pewnej 
grupie mieszkańców Tarnowa Opolskiego, którzy uznali, że tężnia 
solankowa może być szkodliwa, może wpływać na korozję samo-
chodów, w związku z  czym nie chcą mieszkać w jej sąsiedztwie. 
Złożono nawet protest w Starostwie Powiatowym. Oczywiście takie 
argumenty nie mają pokrycia w rzeczywistości, jednak stwierdzi-
liśmy, że tężnia powstanie w innym miejscu. Przed podjęciem de-
cyzji zgłaszali się do mnie włodarze innych sołectw z deklaracją, że 
chętnie przyjmą taką inwestycję na swoim terenie. Rozważałem te 
propozycje, jednak uznałem, że tężnia powinna stanąć w Tarnowie 
Opolskim – stolicy gminy. Korzystamy z dużej dotacji na ten cel ze 
strony Z.W. Lhoist, którego siedziba i działalność – często uciążli-
wa dla mieszkańców – ma być w jakiś sposób zrekompensowana 
poprzez utworzeni inhalatorium jako strefy zdrowego relaksu. Było 
kilka możliwości lokalizacyjnych, jednak – respektując zapisy Miej-

scowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego – najbar-
dziej odpowiednia okazała się 
działka sąsiadująca z  głównym 
budynkiem Urzędu Gminy. Jest 
znacznie większa niż poprzed-
nio brana pod uwagę działka, 
porośnięta starodrzewem. Daje 
również możliwość utworze-
nia żwirowej alei prowadzącej 
wprost z  ulicy Dworcowej do 
tężni usytuowanej w głębi dział-
ki, oddzielając budynek Urzędu 
ozdobnymi nasadzeniami.

Red.: Niedawno rozpoczęły się wakacje, jednak zanim to nastąpiło, 
we wszystkich gminach objętych nauczaniem języka niemieckiego 
jako języka mniejszości narodowej, panował spory niepokój zwią-
zany z interpretacją MEN, w myśl której dla uczniów korzystających 
z  nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodo-
wej, należałoby wprowadzić dodatkowy obcy język w siatce godzin 
lekcyjnych. Jak Gmina Tarnów Opolski ustosunkowała się do tego 
zagadnienia?
K. M.: Przede wszystkim postanowiłem nie wykonywać żadnych 
pochopnych ruchów, które mogłyby wprowadzić rewolucję w ar-
kuszach organizacyjnych szkół, czekając na ostateczne stanowi-
sko Ministerstwa Edukacji Narodowej. Cały czas pozostawaliśmy 
w  kontakcie z  Opolskim Kuratorium Oświaty oraz z  zarządem 
Mniejszości Niemieckiej, mając świadomość, że jest to kwestia 
bardzo ważna. W żadnym wypadku nie chcieliśmy też sugerować 
rodzicom wycofywania deklaracji nauczania języka niemieckiego 
jako języka mniejszości narodowej. Należy mieć w tym wypadku na 
względzie nie tylko tło kulturowe gminy, utrzymywanie kontaktów 
rodzinnych opartych również na więzi językowej, ale też laureatów 
konkursów językowych. Sytuacja wyglądała o  tyle nieciekawie, że 
uczniowie objęci deklaracją, którzy byli laureatami olimpiad z  ję-
zyka niemieckiego – a  mamy takich bardzo wielu – mogli zostać 
pozbawieni możliwości zdawania tego języka na egzaminie. Były 
w  innych gminach sytuacje, gdzie zdecydowano się na wycofa-
nie deklaracji, żeby utrzymać status quo. Trzeba też pamiętać, że 
zmniejszenie liczby godzin języka niemieckiego, kosztem wpro-
wadzenia trzeciego języka obcego, to z reguły zmniejszenie liczby 
etatów nauczycieli germanistów, zwłaszcza w małych szkołach. Sło-
wem – sytuacja skomplikowana dla wszystkich… Czas pokazał, że 
rozważne podejście do tematu okazało się najlepsze – ostatecznie 
stanowisko MEN pozwoliło nam zachować siatkę godzin języka 
niemieckiego według dotychczasowych zasad.

Red.: Wspomniał Pan o  świetnych wynikach w nauce tarnowskich 
uczniów. Czy gmina w jakiś sposób nagradza te sukcesy?
K. M.: Oczywiście. Jako Wójt jestem bardzo dumny z  licznych 
sukcesów naszych uczniów. Możemy się szczycić ich osiągnię-
ciami w wielu dziedzinach i  na wielu płaszczyznach. Zawsze sta-
ram się wspierać instytucjonalnie i  osobiście naszą młodzież 
– od nagród rzeczowych po wsparcie finansowe i  słowa uznania. 
W tym roku zrodził się taki pomysł, żeby przyszły rok zapocząt-
kował nową tradycję nagradzania zdolnych uczniów naszej gminy. 
Chciałbym aby dzieci miały motywację do pracy w zespołach. Idea 
jest taka, że z końcem roku w każdej szkole naszej gminy, ma być 
wytypowana klasa, która uzyska najwyższą średnią ocen. Nagrodą 
dla wszystkich tych uczniów i  ich wychowawców będzie wspólny 
wyjazd do Berlina. Mam nadzieję, że będzie to duża zachęta do 
wytężonej pracy zespołowej. Póki co – wszystkim uczniom i  na-
uczycielom życzę wspaniałych wakacji i zasłużonego wypoczynku. 
Dziękuję też za wszystkie te chwile, kiedy mogłem być dumny z ich 
osiągnięć i sukcesów.



4

Gmina Tarnów Opolski

nr 2/2018Ogłoszenia

Szacowanie szkód łowieckich 
– załatw sprawę polubownie

W związku z niesprawnym funkcjonowaniem procesu 
likwidacji szkód łowieckich, zwracamy się z prośbą do rol-
ników aby zawierali porozumienia z przedstawicielami 
dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, w drodze 
ugody, poza procedurą dochodzenia odszkodowania wska-
zaną w ustawie Prawo łowieckie. Proponowane rozwiązanie 
może przynieść wiele korzyści, ponieważ pozwoli na mniej 
sformalizowanie działania, tzn. szkodę można zgłosić kołu 
łowieckiemu telefonicznie.

Poniżej podajemy numery kontaktowe do osób wyzna-
czonych z ramienia koła do szacowania szkód w uprawach 
rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną:

1) KŁ. „Jeleń” ZABRZE – obwód łowiecki nr 43 „Daniec” – 
Mirosław Grzyb tel. 535 972 047

2) KŁ nr 3 „LIS” – obwód łowiecki nr 44 „Falmirowice” – 
Grzegorz Przydatek tel. 600 924 096

3) KŁ „Ostoja” Krapkowice – obwód Łowiecki nr 93 „Koso-
rowice” – Piotr August tel. 530 506 648

Referat Zamówień Publicznych i Promocji

Apelujemy! 
Psy wałęsające się, ale nie bezdomne

W ostatnim okresie na terenie naszej gminy nasiliło się 
zjawisko dużej ilości psów, które bez żadnego nadzoru wa-
łęsają się po miejscowościach, często narażając na niebezpie-
czeństwo mieszkańców, a szczególnie dzieci. W zdecydowa-
nej większości przypadków zwierzęta mają swoich właścicie-
li, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzę-
ta nieodpowiednio dopilnowane przez mieszkańców. Bardzo 
często właściciele czworonogów nie trzymają ich na uwięzi, 
w kojcu czy zamkniętej posesji, pozwalając psom biegać sa-
mowolnie po wsi.

Urząd Gminy Tarnów Opolski przypomina, że za psa 
zawsze odpowiada jego właściciel i to na nim spoczywa obo-
wiązek odpowiedniego pilnowania czworonoga. W przy-
padku nie wywiązywania się z ww. obowiązku, posiadaczo-
wi zwierzęcia wymierzona może zostać kara aresztu, ograni-
czenia wolności, grzywny bądź nagany.

Gmina ma obowiązek podjęcia interwencji wyłapania 
i umieszczenia psów w schroniskach w sytuacji, gdy po-
twierdzona jest ich bezdomność lub stanowią zagrożenie 
(są agresywne i atakują mieszkańców). Często zdarzają 
się jednak przypadki, w których kilka godzin po wyłapa-
niu zwierzęcia odnajduje się jego właściciel z oskarżeniami 
o bezprawne odebranie mu zwierzęcia. W takiej sytuacji 
właściciel wyłapanego psa zmuszony będzie do poniesienia 
wszystkich kosztów związanych z odłowieniem i przekaza-
niem zwierzęcia do schroniska!

Prosimy zatem wszystkich mieszkańców, którzy posia-
dają psy, aby nie zapominali o swoich czworonogach i sku-
teczne zabezpieczali furtki i ogrodzenia posesji, tak by psy 
nie mogły jej opuszczać bez właściciela. Psy nie mogą biegać 
w miejscach publicznych bez odpowiedniego nadzoru.

Referat Zamówień Publicznych i Promocji

Ogłoszenie

Park Technologiczno–Innowacyjny Sp. z o. o. w Przy-
worach, 46‒050 Tarnów Opolski, ul. Wiejska 13 informuje, 
że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Go-
spodarki Wodnej w Gliwicach nr GŁ.RET.070.7.103.2018.EK 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. zostały zatwierdzone taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski na okres 3 lat. 
Taryfa wchodzi w życie z dniem 29 maja 2018 roku.

TARYFA W ZAKRESIE ZBIOROWEGO 
ZAOPATRZENIA W WODĘ

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Taryfowa gru-
pa odbiorców

Rodzaj cen  
i stawek opłat

w okresie od 1 do 36 miesiąca  
obowiązywania nowej taryfy

netto brutto

Grupa G1 
wszyscy 
odbiorcy

cena wody 
(zł/m3) 3,06 3,30

stawka opłaty 
abonamentowej 

za 2 miesiące
6,50 7,02

TARYFA W ZAKRESIE ZBIOROWEGO 
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki

Taryfowa gru-
pa odbiorców

Rodzaj cen i sta-
wek opłat

w okresie od 1 do 36 miesiąca  
obowiązywania nowej taryfy

netto brutto

Grupa G2
Odbiorcy 

indywidualni 
(gospodarstwa 

domowe)

cena ścieków 
(zł/m3) 7,95 8,59

stawka opłaty 
abonamentowej 

za 2 miesiące
9,34 10,09

Grupa G2
Odbiorcy 
pozostali

cena ścieków 
(zł/m3) 7,95 8,59

stawka opłaty 
abonamentowej 

za 2 miesiące
14,46 15,62

Ogłoszenie dla osób fizycznych 
na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2018r. 
dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środo-
wiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do po-
wietrza, realizowane w budynkach mieszkalnych oraz lo-
kalach mieszkalnym w budynkach wielorodzinnych, poło-
żonych w obrębie granic administracyjnych Gminy Tarnów 
Opolski.

KWOTY DOTACJI
 � 3.000 zł – w przypadku podłączenia do sieci cie-
płowniczej, zakupu pompy ciepła lub zakupu kotła 
elektrycznego;

 � 2.500 zł – w przypadku zakupu kotła opalanego pelletem 
– 5 klasy lub kotła olejowego

 � 2.000 zł – w przypadku zakupu kotła opalanego eko-
groszkiem – 5 klasy

WAŻNE!!!
Dotację otrzymają Państwo przed zakupem nowego ko-

tła c.o., przyłączeniem do sieci ciepłowniczej lub zakupem 
pompy ciepła.

Z KWOTY 100 000 ZŁ 
POZOSTAŁO JESZCZE 22 500 ZŁ

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.
tarnowopolski.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Tarno-
wie Opolskim (Referat Zamówień Publicznych i Promocji,  
ul. Dworcowa 4)

Referat Zamówień Publicznych i Promocji
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Karuzela zdarzeń w GOK…
….od początku roku nie przestaje się kręcić. Po atrak-

cjach zimowych i walentynkowych, godnym uczczeniu pięk-
niejszej połowy ludzkiego rodu, zwykłą koleją rzeczy przy-
szedł czas, by szczególną troską otoczyć najmłodszych.

Folklor i nauki ścisłe

Kojarzą Państwo (choćby z „Chłopów”, albo z wizyt 
w skansenie) przepiękne ozdoby z krótkich słomek i krepiny 
zawieszone pod powałą wiejskich chat? To pająki. Miały – 
oprócz dekoracyjnej – także swoją magiczną rolę do spełnie-
nia. Tak jak żywe pająki, (których w wiejskich chatach się nie 
bano, lecz otaczano czcią,) służyły ochronie mieszkańców – 
od chorób i insektów, zapewniały rodzinie dostatek.

A co mają wspólnego owe „pająki” z geometrią? To od-
kryli uczestnicy warsztatów „Lekcja geometrii w dizajnie”. 
Podczas zajęć otwartych okazało się, że pomysł można bę-
dzie wykorzystać do przyswojenia dzieciom wiedzy o figu-
rach i bryłach geometrycznych. Stąd całkiem przyjemna 
„lekcja geometrii” w GOK. Z kolorowych „słomek” (do na-
pojów) tworzono barwne konstrukcje. A wiedza? Sama 
„wchodziła do głowy”!

Dobra glina …

Przez pracownię ceramiczną w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w ciągu ośmiu lat, jakie minęły od jej otwarcia, przewi-
nęły się już tłumy. Niezależnie od zajęć stałych spotykają się 
tu również uczestnicy różnorodnych działań projektowych 
i cyklicznych. Zachęcamy także nauczycieli, do korzystania 
z możliwości, jakie daje pracownia dla organizowania tu cie-
kawych zajęć plastycznych.

Z naszego zaproszenia pierwsze skorzystały przedszko-
laki. W okresie około świątecznym doskonale się bawiły 
poznając właściwości gliny i tworząc figurki. Przed Dniem 
Matki do GOK-u zawitali ich nieco starsi koledzy. Lekcje, 
które odbywały się nie w klasie szkolnej, ale w świetlicy i pra-
cowni, bardzo się im spodobały. Jako, że zbliżało się święto 
wszystkich mam, dzieci z ogromnym zapałem wykonały 
różne ozdobne przedmioty w prezencie dla mam. A kiedy 
jeszcze można je było wypalić i pokryć szkliwem… Dziecia-
ki były szczęśliwe, a obdarowanym mamusiom serca rosły!

Gminny Ośrodek Kultury także w nowym roku szkol-
nym serdecznie zaprasza do organizowania zajęć lekcyjnych 
na jego terenie.
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Co za radość!

Posiadanie przez instruktora zajęć plastycznych GOK-
-u certyfikatu Trenera Sensoplastyka® 1st pozwoliło na zor-
ganizowanie w ośrodku kultury zajęć dla dzieci i rodziców. 

Są to zajęcia rozwijające umiejętności sensoryczno – pla-
styczne. Jeżeli poznawanie świata i stymulowanie mózgu 
można połączyć z fajną zabawą? Wspaniale! Kontakt z róż-
norodnymi materiałami, przelewanie, rozsypywanie, sma-
kowanie, dotykanie – to właśnie sensoplastyka! Etap pozna-
wania świata konieczny dla prawidłowego rozwoju mózgu. 
Stymulacja nie tylko zmysłu dotyku lecz i wzroku, słuchu, 
smaku. A co daje dorosłym? Co najmniej dwie korzyści – 
obserwowanie swoich dzieci i budowanie więzi przez wspól-
ne działanie oraz… powrót do dzieciństwa i „odświeżenie” 
odpowiednich struktur mózgowych.

Zapraszamy do tej ze wszech miar pożytecznej zabawy 
także w następnym sezonie.

Uczta kinomana …

Instytucja kina objazdowego narodziła się wraz z pierw-
szymi pokazami filmowymi. Swój rozkwit miało ono w po-
wojennej Polsce. Potem kina te zniknęły z naszego krajobra-
zu. Obecnie przeżywają swój renesans. Wprawdzie straciły 
nieco magii – już nie słychać charakterystycznego terkotu 
aparatów projekcyjnych, nie ma przerw spowodowanych ko-
niecznością zmiany szpuli, ani zrywającej się taśmy…. Ale 
pozwalają – za niewielkie pieniądze i w pobliżu miejsca za-
mieszkania – obejrzeć ciekawsze i świeże produkcje filmowe.

Do Tarnowa Opolskiego Objazdowe Kino „VISA” przy-
jechało w maju. W ofercie repertuarowej znalazły się: „Pio-
truś Królik” – w reżyserii Willa Glucka (swobodna adaptacja 
książki Beatrix Potter, produkcja australijsko- amerykańsko 
– brytyjska); „Katyń – Ostatni świadek” – reżyseria Piotr 
Szkopiak (polsko – brytyjski thriller historyczny, kolejna 
próba rozrachunku z tą zbrodnią); „Deadpool” – 2 wyreży-
serowany przez Davida Leitcha sequel pierwszego filmu pod 
tym samym tytułem (tytułowy bohater to postać z komik-
sów stworzona przez Joego Kelly’ego); „Pitbull. Ostatni pies.” 
– reżyseria Władysław Pasikowski. (kontynuacja filmów 
Patryka Vegi). Na projekcję „Piotrusia Królika” przyszły 
przedszkolaki z kilku placówek oraz uczniowie klas młod-
szych z Tarnowa Opolskiego, zaś „Katyń – Ostatni świadek” 
obejrzeli uczniowie klas starszych.

Nowa formuła kina objazdowego sprawdziła się. Jeśli 
będzie zainteresowanie społeczności gminnej, zaprosimy 
je ponownie.

… i to co nas kręci. Nadal.

W tym roku członkowie Dyskusyjnego Klubu Filmowe-
go „Nas to kręci! ” nie zawiesili spotkań z początkiem wio-
sny, lecz wytrwale i uparcie spotykają się nadal. Dotąd obej-
rzeli wiele wspaniałych filmów, z których każdy stawał się 
przyczynkiem do dyskusji, przemyśleń i przesłań.

„Jeszcze nie koniec” Xaviera Legranda, to mocny film 
o rodzinie. Francuski twórca stworzył niebanalny obraz po-
ruszający wiele problemów społecznych. Niełatwy w odbio-
rze, smutny w wydźwięku film, w którym negatywnym bo-
haterem jest nie tylko sfrustrowany i agresywny ojciec, lecz 
także … system sądowniczy i społeczeństwo, w którym za-
sady źle pojętej „równości” doprowadzają do krzywdy tych, 
których powinniśmy chronić – dzieci.

„Wieża. Jasny dzień” to debiut Jagody Szelc. Ten film 
trudno sklasyfikować, określić jego konwencję. Zarówno 
dramat jak i horror. Sporo tu realizmu, czasem jest to tzw. 
realizm magiczny, czasem zaś surrealizm. Obraz o róż-
nych postawach wobec życia, o tym, co nam wychodzi, gdy 
za wszelką cenę pragniemy mieć wszystko pod kontrolą. 
O potrzebie i źródłach duchowości… Mimo pewnych niedo-
statków (w końcu mamy do czynienia z debiutem) ta wielo-
warstwowa historia nie pozostawiła nikogo obojętnym.

„Nie jestem czarownicą” to brytyjsko – francuski dra-
mat wyreżyserowany przez Rungano Myoni – także debiut 
brytyjskiej twórczyni o zambijskich korzeniach. W filmie 
zobaczymy Afrykę jakiej nie znamy i znać raczej nie chce-
my… Choć historia ta nie wydarzyła się naprawdę, wiele 
zjawisk jest tu autentycznych. Otrzymujemy obraz, w któ-
rym nie ma sielankowych krajobrazów czy majestatycznych 
opowieści z Doliny Serengeti, lecz miejsce, gdzie mieszanina 
lokalnych tradycji, postkolonialnych problemów i nowych 
technologii tworzy niesamowity, czasem przerażający ob-
raz. Nie jest to wiedza, jaką pragniemy posiąść, obraz jaki 
chcemy oglądać. Jest tu jednak iskierka nadziei, w historii 
dziewięcioletniej Shuli. Ona nie godzi się na tradycje, które 
czynią z niej przedmiot manipulacji. Pewnego dnia nabierze 
sił, a wtedy…

Tak się składa, że wszystkie te wspomniane wyżej fil-
my miały dziecięcych bohaterów. Widocznie współcześni 
twórcy zaczęli dostrzegać spustoszenie, jakie w dziecięcych 
duszach poczyniły gwałtowne zmiany dokonujące się w na-
szym (w sensie globalnym) społeczeństwie. Nie inaczej jest 
w przypadku czerwcowej projekcji – „Florida project”. W re-
cenzji Jakuba Popielickiego czytamy: „Jesteśmy na zapleczu 
wspaniałego świata: (…) w okolicy (…) czuć już landrynko-
wą atmosferę lunaparku. Ironiczne: sąsiedztwu, w którym 
wychowują się mali bohaterowie, bliżej do slumsów, ale za-
miast mrocznych zaułków zewsząd otaczają ich różowe ścia-
ny, gigantyczne głowy czarodziejów i wielkie pomarańcze. 
Dość powiedzieć, że motel, w którym mieszka ze swoją mat-
ką mała Moonee, nazywa się Magic Castle.” Reżyser Sean 
Baker z ciepłem i sympatią relacjonuje wakacyjne przygody 
dzieciarni i lekko, z wielką wrażliwością i empatią porusza 
trudne tematy. Członkom klubu dyskusyjnego, którzy obej-
rzą ostatnią przed wakacyjną przerwą projekcję, życzymy 
wielu wzruszeń oraz owocnej dyskusji.

„O tańcu nie da się pisać (…) 
taniec trzeba tańczyć” 

– tak w „Czarownicy z Portobello mówi Pablo Coelho. 
I trudno się z nim nie zgodzić. Taniec jest dziedziną sztuki 
o historii długiej prawie tak jak historia człowieka, a po-
nadto najpowszechniej uprawianą. Przyjemność sprawia 
nam nie tylko samodzielne uprawianie tej sztuki, lecz także 
obserwowanie tańca wykonywanego przez innych. Nie dzi-
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wi zatem, że wszelkie pokazy taneczne są zawsze z wielką 
przyjemnością i podziwem oglądane przez widzów. W naj-
bliższym czasie mieszkańcy naszej gminy będą mieli okazję 
podziwiać grację i biegłość młodych uczestników zajęć ta-
necznych odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury. 
Tymczasem pragniemy z wielką radością i satysfakcją do-
nieść, że wiosenny sezon konkursowy był dla naszych zespo-
łów bardzo udany, a wysokie lokaty dowodzą, że wieloletnia 
praca choreografów i samych tancerzy przynosi wymierne 
efekty. A oto lista sukcesów:

 � PODDHOSTYNSKY POHAR w Bystrice pod Hosty-
nem (10.03.2018)
• Zespół DELEMENT (połączone grupy tancerek z Tar-

nowa Opolskiego i Ozimka)
• II miejsce „Puszka Pandory” pompon seniorki
• II miejsce „Feel it stil”lmini formacja pompon seniorki
• II miejsce duet Karolina Danisz, Justyna Bochenek
• III miejsce „Iluzja” show seniorki
• III miejsce „Clowny” mini mix seniorki

 � OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TA-
NECZNYCH „TAŃCOWADŁA” (14.04.2018)
• Zespół ELEMENT (Tarnów Opolski)
• III miejsce w kategorii inne formy „Alarm”
• Zespół ELEMENT –M (Tarnów Opolski)
• III miejsce w kategorii inne formy „Emotki”
• Zespół DELEMENT (Tarnów Opolski; Ozimek)
• II miejsce w kategorii inne formy „Puszka Pandory”
• III miejsce kategoria show „Iluzja”

 � VII OTWARTE TANECZNE GRAND PRIX POLSKI – 
Kotwice 2018 (21.04.2018)
• Zespół ELEMENT – REAKTYWACJA (Tarnów 

Opolski)
• I miejsce

 � OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MAŻORETEK „PARA-
DA” 2018 Czerwionka – Leszczyny (22.04.2018)
• Zespół DELEMENT (Tarnów Opolski; Ozimek)
• III miejsca w kategoriach:

• show seniorki „Iluzja”
• pompon seniorki „Puszka Pandory”
• mini mix seniorki „Clowny”

 � MISTRZOSTWA POLSKI MAŻORETEK, TAMBUR-
MAJOREK I CHEERLEADEREK Kędzierzyn – Koźle 
(18. – 20. 05.2018)
• Zespół DELEMENT (Tarnów Opolski; Ozimek)
• MISTRZ POLSKI show seniorki „Iluzja”
• MISTRZ POLSKI formacja pom pon seniorki „Puszka 

Panodry”
• MISTRZ POLSKI mini mix seniorki „Clowny”
• II V -CE MISTRZ POLSKI mini formacja pom pon se-

niorki „Feel it still”
• II V CE MISTRZ POLSKI solo pom pon seniorki Do-

minika Pacula
 � WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZ-
NYCH „FANTAN” (2.06.)
• I miejsce ELEMENT – „Alarm” (Tarnów Opolski)
• II miejsce ELEMENT – M – „Emotki” (Tarnów 

Opolski)
 � I FESTIWAL SZTUKI TANECZNEJ „PLĄSOWADŁA” 
w Dobrzeniu Wielkim (3.06.2018)
• I miejsce Zespół MIKROELEMENT – „W ogrodzie” 

(Tarnów Opolski)
• II miejsce Formacja ELEKTRA – grupa starsza 

(Przywory)
• III miejsce Formacja ELEKTRA – grupa młodsza 

(Przywory)
Wszystkim tancerzom i choreografom serdecznie gratu-

lujemy sukcesów!
Miło nam poinformować naszych Czytelników, że Ze-

spół DELEMENT zakwalifikował się na XIII Mistrzostwa 
Europy Mażoretek Federacji IFMS w Chorwacji. Trzymamy 
kciuki życząc jak najlepszego występu.

Marzenia – wytańczone, 
wyśpiewane czyli podsumowanie 

sezonu z dedykacją.
Niedzielne spektakl (24.06.br.) nosiło tytuł „Spełniamy 

marzenia”. Słowem, tańcem i piosenką opowiedzieliśmy 
w nim o tym, o czym marzą młodzi ludzie. Jednocześnie 
było to przedstawienie dedykowane pewnej niezwykłej oso-
bie, której marzenie– z Państwa pomocą – bardzo chcieli-
byśmy spełnić. Te słowa padły ze sceny Gminnego Ośrodka 
Kultury na rozpoczęcie spektaklu podsumowującego sezon 
artystyczno – edukacyjny. A potem popłynęła opowieść 
o marzeniach: dzieci – tych najmłodszych i trochę większych 
– młodzieży i dorosłych. Opowieść o tym jak marzenia się 
spełniają lub nie, jak się zmieniają, i o tym także, co się dzie-
je, gdy nie tylko marzenia, ale i całe życie chwieje się w po-
sadach… Narracja ilustrowana tańcem i piosenką, przepla-
tana fragmentami „Marzenia” Roberta Schumanna. Szkoda, 
że stanowiąca inspirację dla powstania tego przedstawienia 
osoba – walcząca z ciężką chorobą 11- letnia Oliwia – nie 
mogła być z nami. Sądzimy, że tak jak publiczność szczel-
nie wypełniająca widownię, ona także byłaby oczarowana 
przepięknie „wytańczonymi” marzeniami. To wrażliwe 
dziecko, obdarzone wielkim talentem twórczym najpewniej 
zachwyciłoby się barwnymi strojami, tanecznymi opowie-
ściami, muzyką… Że choć na chwilę zapomniałaby o bólu 
i cierpieniu.

Każdy dar serca zwiększa ilość dobra na świecie, każdy 
serdeczny odruch sprawia, że miłość rośnie wokół nas – 
któż ośmieli się nie zgodzić z tym zdaniem? Dlatego, choć 
nie mogliśmy spełnić największego marzenia jej i jej rodzi-
ców – bycia zdrową – chcieliśmy z pomocą wszystkich obec-
nych na spektaklu pomóc w zakupie upragnionego „złotego” 
iphona 6+ z systemem, który trudnych chwilach, podczas 
licznych pobytów w szpitalu będzie łącznikiem dziewczynki 
z bliskimi, źródłem pociechy i rozrywki.

Spektakl, prócz zaprezentowania dorobku przy jednocze-
snej pomocy Oliwii miał jeszcze jeden cel –pragnienie po-
dziękowania – z całego serca – wszystkim, którzy wspierali 
i wspierają działalność Gminnego Ośrodka Kultury czynnie 
angażując się we współtworzenie kultury na terenie gminy 
i reprezentowanie dokonań jego podopiecznych w woje-
wództwie, kraju i Europie. Wyrazy wdzięczności kierowano 
do władz samorządowych, instytucji, organizacji, firm i osób 
prywatnych, do dyrekcji, instruktorów i współpracowników 
ośrodka oraz jego podopiecznych i ich rodziców – wszyst-
kim w imieniu wszystkich. Oczywiście dziękowano widzom 
towarzyszącym temu i wszystkim innym występom.

W skarbonce po imprezie znalazło się 1285.70 złotych, 
które zostaną przekazane na wybrany cel. Każdy z darczyń-
ców, na pamiątkę złożonego daru serca otrzymał czerwoną 
różyczkę. Wykonawcy i widzowie mogli ponadto uraczyć 
się pysznymi owocami zanurzanymi w czekoladowej fon-
tannie, popcornem czy watą cukrową. Na słodkie powitanie 
wakacji!

Znów będą wakacje…

….a więc dzieci od 7 do 13 roku życia mogą liczyć na dwa 
tygodnie (6‒17.08) fantastycznych przygód, wypraw, wy-
jazdów i innych atrakcji. Zapewniamy: Nuda? To nie u nas! 
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Na stronach Gminnego Ośrodka Kultury można zobaczyć 
szczegółowy program „Wakacyjnej przygody z GOK- iem”, 
tam też do pobrania niezbędne dokumenty. Informacji moż-
na zasięgnąć także bezpośrednio w placówce.

Wszystkim uczniom życzymy doskonałych wyników 
na świadectwach. A potem.. AHOJ, PRZYGODO!

Gdy zaginie człowiek, ich pomoc 
jest na wagę złota

Pomoc Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych jest nieoce-
niona, gdy zaginie człowiek. Od lat z ich wsparcia ko-

rzysta Policja, Straż czy Fundacja ITAKA Centrum Poszu-
kiwań Ludzi Zaginionych. Z początkiem tego roku w Na-
kle swą oficjalną działalność rozpoczęła Grupa OPOLSAR 
Specjalistyczne Zespoły Poszukiwawczo – Ratownicze. 
Specjalizuje się ona w prowadzeniu działań poszukiwaw-
czych osób zaginionych z wykorzystaniem specjalnie szko-
lonych i certyfikowanych psów ratowniczych. Gmina wiąże 
z nią wielkie nadzieje, gdyż każdego roku zwiększa się licz-
ba zaginionych osób – zwłaszcza starszych, a przy pomocy 
wyszkolonych psów z ratownikami, szanse na ich szybkie 
odnalezienie i uratowanie są większe niż w przypadku tra-
dycyjnych metod poszukiwawczych.

Fundacja Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR została 
założona w lutym br. przez trzy osoby: tresera psów, psycho-
loga i ratownika PCK. To zdeterminowało profil jej działal-
ności oparty przede wszystkim na poszukiwaniach z udzia-
łem psów ratowniczych, profesjonalnym wsparciu psycholo-
gicznym oraz szeroko rozumianym ratownictwie. Wszystkie 
te osoby już wcześniej szkoliły swoje psy do ratownictwa. 
Najpierw w innej grupie poszukiwawczej, następnie w nie-
sformalizowanej grupie szkoleniowej psów ratowniczych, 
by ostatecznie rozwinąć swój potencjał w OPOLSARZE. Za-
łożeniem, działających z ramienia Fundacji, Specjalistycz-
nych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych OPOLSAR 
jest osiągnięcie z końcem tego roku pełnej zdolności ope-
racyjnej do samodzielnego podejmowania działań ratowni-
czych. Pod tym pojęciem rozumieć należy uzyskanie przez 
część przewodników z psami certyfikacji ratowniczych 1 
klasy Państwowej Straży Pożarnej umożliwiających udział 

w akcjach poszukiwawczych w kraju i za granicą oraz wy-
szkolenie na wysokim poziomie pozostałych członków gru-
py, czyli nawigatorów, planistów, operatorów sprzętów, lo-
gistyków i ratowników z równoczesnym wyposażeniem ich 
w sprzęt niezbędny do efektywnego prowadzenia działań 
ratowniczych, a także przygotowanie zespołu psychologów 
do wspierania prowadzonych przez grupę działań. Członko-
wie zespołu jak najczęściej uczestniczą, czy też sami organi-
zują tematyczne seminaria, ćwiczenia, manewry lub spotka-
nia z udziałem przedstawicieli różnych służb i grup ratow-
niczych z całej Polski tak, by nie tylko nabywać niezbędne 
w tej pracy doświadczenie, ale – a może przede wszystkim – 
jednoczyć środowisko ratownicze. Najbliższe takie szkolenie 
połączone z nocnymi manewrami opolskich służb i grup po-
szukiwawczo – ratowniczych przybyłych z różnych krańców 
naszego kraju odbędzie się w październiku br. w Bąkowie 
k. Kluczborka. Będzie to wspólna inicjatywa OPOLSARU 
i łódzkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Justynów, 
z którą na co dzień blisko współpracują.

Idea i misja

Ideą Fundacji jest ciągły rozwój poprzez szkolenie prze-
wodników i ich psów, którzy już są lub w niedalekiej przy-
szłości planują zostać certyfikowanymi zespołami ratowni-
czymi. Ale nie tylko, gdyż na równi ze szkoleniem naszych 
zespołów wysokim priorytetem objęte jest zapewnienie 
profesjonalnego wsparcia psychologicznego rodzinom osób 
poszukiwanych, osobom odnalezionym czy też samym ra-
townikom (debriefing i defusing). Działalność ta, oparta 
na pracy profesjonalnie przygotowanych psychologów jest 
niespotykana u innych grup poszukiwawczych, dlatego 
można zaryzykować stwierdzenie, iż jest to pierwsza polską 
grupa stawiającą na równi prowadzenie działalności poszu-
kiwawczo-ratowniczej z jakże ważnym wsparciem psycho-
logicznym. Warto dodać, iż OPOLSAR przedmiotową dzia-
łalność oparł nie tylko na pracy zawodowych psychologów 
i psychoterapeutów posiadających wieloletnie doświadczenie 
w interwencji kryzysowej, ale i na młodych adeptach stu-
diów psychologicznych.

Ratownicy z pasją i zaangażowaniem

Grupa ratowników jest dość duża – na dzień dzisiejszy li-
czy 25 osób, jednak liczba ta sukcesywnie rośnie. Nie ma ści-
śle wyznaczonych okresów naboru. Nabór, tak jak i samo 
szkolenie, jest prowadzony w sposób ciągły, więc można 
się zgłosić w dowolnym momencie, aby dołączyć do zespo-
łu. Szkolenia dla członków grupy prowadzone są systemem 
ciągłym, do którego w każdym momencie można przystą-
pić, jednak plany szkoleń, szczególnie przewodników psów, 
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są zindywidualizowane i dopasowane do obecnego poziomu 
ich wyszkolenia. Z wiadomych względów najczęściej ćwiczą 
przewodnicy z psami a ich treningi odbywają się będą dwa 
razy w tygodniu. Jeden dzień przeznaczany jest na socjali-
zację i szkolenie z zakresu posłuszeństwa, drugi na trening 
specjalistyczny w lasach lub na gruzowiskach, w zależności 
od planowanej specjalizacji danego psa. Ćwiczenia trwa-
ją cały rok, bez względu na warunki atmosferyczne i porę 
dnia. Deszcz, śnieg czy mróz nie są powodem do przełoże-
nia szkolenia, gdyż są to warunki, w jakich niejednokrot-
nie przyjdzie ratownikom uczestniczyć w realnych akcjach 
poszukiwawczych. Z reguły z przewodnikami psów ćwiczą 
równolegle nawigatorzy, gdyż przez zespół poszukiwawczy 
rozumieć należy grupę składającą się z psa ratowniczego, 
jego przewodnika i nawigatora dbającego za właściwą orien-
tację w terenie przy pomocy mapy i GPS-a, a także zapew-
nienie łączności radiowej ze sztabem. Dodatkowo, ze wzglę-
dów bezpieczeństwa, przewodnik psa i jego nawigator wza-
jemnie się asekurują. Oprócz ćwiczeń terenowych, wszyscy 
wolontariusze OPOLSARU uczestniczą okresowo w różnych 
zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, pomocy przedweteryna-
ryjnej, wsparcia psychologicznego i nawigowania w terenie. 
Biorą też aktywny udział w licznych wydarzeniach mających 
na celu przekazywanie swojej wiedzy podczas pokazów, 
spotkań w szkołach i przedszkolach, szkoleń prowadzonych 
w tzw. klasach mundurowych, etc. Wracając do samego 
szkolenia psa ratowniczego, należy zdać sobie sprawę, iż jest 
to proces bardzo długi, będący pasmem wielu sukcesów, ale 
i wielu porażek. Odpowiednie wytrenowanie psa, po którym 
możliwe będzie podejście do pierwszych egzaminów cer-
tyfikujących, wymaga regularnych ćwiczeń przez średnio 
dwa lata. W dużym skrócie – szkolenie ratownicze składa 
się z kilku etapów. Zaczyna się odpowiednią socjalizacją 
i zmotywowaniem psa do pracy poprzez zabawę lub sma-
kołyki. Następnie szlifowane jest posłuszeństwo oraz rozwi-
jana sprawność fizyczna psa na różnych torach przeszkód, 
rampach i trenażerach, ucząc poruszania się po drabinach, 
równoważniach, czy też ruchomych lub niestabilnych pod-
łożach. Szkolenie kończy tzw. lokalizacją, czyli praca węcho-
wa związana z szukaniem ludzi, połączona z oznaczaniem, 
które jest niczym innym jak sposobem odpowiedniego po-
wiadamiania przez psa swojego przewodnika, gdzie została 
odnaleziona poszukiwana osoba, gdyż psy te zwykle pracują 
na dużych odległościach od przewodnika.

Pies – szczególny rodzaj ratownika

Szkolenie przewodnika psa, w odróżnieniu od pozo-
stałych członków grupy, nie kończy się wraz z zakończe-
niem zajęć prowadzonych w naszych ośrodkach szkolenia 
czy na wspólnych treningach w lasach bądź na gruzowi-
skach. Jest on dodatkowo zobowiązany do codziennej pracy 
ze swoim psem, nie tylko w zakresie wskazanym mu przez 
naszych instruktorów, ale także w formie długich spacerów 
kondycyjnych przygotowujących ich do wielogodzinnych 
poszukiwań.

Warto dodać, iż samo uzyskanie przez psa certyfikacji 
Państwowej Straży Pożarnej nie kończy procesu jego szko-
lenia, gdyż trwać on będzie prawie dożywotnio, do czasu 
przysłowiowego przejścia na ratowniczą emeryturę. Wynika 
to nie tylko z przepisów PSP, które narzucają konieczność 
poddawania się corocznym egzaminom recertyfikującym 
(ich brak automatycznie wstrzymuje możliwość zadys-
ponowania takiego psa do poszukiwań), ale i z potrzeby 
utrzymywania psów ratowniczych w stale wysokiej formie 
i dyspozycyjności. W chwili obecnej programem szkole-

nia ratowniczego OPOLSARU objęto 8 psów pracujących 
„górnym wiatrem” (wyłapujących molekuły zapachowe 
człowieka znajdujące się w powietrzu), z których 2 posiada-
ją licencję specjalności terenowej klasy „0” PSP i już jesie-
nią przystąpią do certyfikacji klasy „1”. Dodatkowo w tym 
okresie do wstępnej certyfikacji przystąpią kolejne dwa psy. 
Na przyszły rok nakielska Fundacja planuje również certyfi-
kację gruzowiskową, choć termin ten zależy od wielu, czasa-
mi niezależnych niej, czynników.

OPOLSAR dysponuje też jednym psem tropiącym, któ-
ry ułatwia potencjalne poszukiwania znacznie ograniczając 
ich obszar poprzez wskazanie kierunku odejścia osoby po-
szukiwanej. W odróżnieniu od psów pracujących „górnym 
wiatrem” wymaga on jednak otrzymania próbki zapachowej 
osoby poszukiwanej.

Ciekawostką jest, iż do szkolenia ratowniczego nadają 
się psy w wieku do dwóch lat, zarówno rasowe, w typie rasy, 
a w niektórych grupach świetnie sprawdzają się również 
kundelki. Mimo częstego preferowania psów ras użytko-
wych, głównie myśliwskich i pasterskich od lat selekcjono-
wanych pod kątem współpracy z człowiekiem, tak naprawdę 
nie ma znaczenia, jakiego psa szkolimy. Liczą się wyłącznie 
jego wrodzone predyspozycje oraz dobra motoryka (spraw-
ność fizyczna). Pies przede wszystkim musi być przyjaź-
nie nastawiony do ludzi i zwierząt, pozbawiony zachowań 
agresywnych oraz lękowych, a także chętny do współpracy 
z przewodnikiem i odpowiednio zmotywowany na kon-
takt z obcymi osobami. On musi kochać wszystkich ludzi, 
bo to właśnie ich w przyszłości będzie szukał.

Podczas naboru dużo czasu poświęca się także przewod-
nikom psów, którzy muszą być przede wszystkim osobami 
pełnoletnimi. Zwraca się uwagę na ich zdeterminowanie, 
konsekwencję i dysponowanie czasem wolnym niezbędnym 
do szkolenia swojego psa (w sumie ok. 10‒15 godzin tygo-
dniowo). Dodatkowo wymagane jest dobre zdrowie i spraw-
ność fizyczna umożliwiająca wielokilometrowe marsze 
w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych.

Finansowanie – pilnie potrzebne wsparcie

O skuteczności akcji i tym samym życiu człowieka za-
wsze decyduje szybkość jej podjęcia, czas odnalezienia 
i – w razie potrzeby – jakość udzielenia mu pomocy przed-
medycznej. Wraz z postępem techniki, rozwój i profesjo-
nalizacja grup poszukiwawczo-ratowniczych została deter-
minowana poprzez wykorzystywanie, równolegle do psów 
ratowniczych, coraz dostępniejszych środków wspomagają-
cych ich pracę. Mowa tu m.in. o quadach, dronach z termo-
wizją, noktowizji, łączności cyfrowej, lokalizatorach GSM 
czy lekkich defibrylatorach. A to tylko część potrzeb, gdyż 
ważnym elementem systemu jest organizacja samego sztabu 
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akcji, w tym „sztabowozu” wyposażonego w węzeł łączności, 
generatora prądu zasilającego cały sprzęt, namiotu socjalne-
go dla ratowników oraz ich psów, etc. Warto też pamiętać 
o kosztach związanych z wykupem ubezpieczenia dla ratow-
ników, opłatami z tytułu przydziału częstotliwości radiowej, 
czy zakupem i obsługą systemu informowania ratowników 
o dyspozycji do akcji poszukiwawczej. Niesie to za sobą 
ogromne środki finansowe, niemożliwe do udźwignięcia 
bez pomocy z zewnątrz. Podobnie jak inne tego typu gru-
py oparte na wolontariacie, za cały wkład i zaangażowanie 
w prowadzoną działalność Grupa OPOLSAR nie otrzymuje 
żadnego wynagrodzenia ani zwrotu poniesionych kosztów. 
Szkolą się za własne pieniądze, kupują wyposażenie i sprzęt 
za własne środki, do tego dochodzą stale rosnące koszty pali-
wa (dojazd na szkolenia i poszukiwania) oraz opieki wetery-
naryjnej związanej z leczeniem różnych kontuzji u psów. Jak 
większość fundacji non-profit utrzymują się głównie z da-
rowizn, dotacji i subwencji od osób fizycznych i prawnych. 
W przyszłości Grupa planuje również pozyskiwać środki 
w ramach własnej działalności polegającej na prowadzeniu 
szkoleń i seminariów o tematyce ratowniczej i psycholo-
gicznej, zabezpieczaniu medycznym i porządkowym imprez 
o charakterze masowym, organizacji w dwóch ośrodkach 
szkolenia OPOLSARU komercyjnych szkoleń psów i terapii 
behawioralnych w zakresie eliminacji zachowań niepożąda-
nych, czy też propagowaniu wśród właścicieli psów różnych 
form aktywności z psami połączonych z organizacją lokal-
nych, charytatywnych zawodów w sportach kynologicznych. 
Jak mówi jeden z założycieli OPOLSARU – Dariusz Fąfara: 
Zależy nam na aktywności nie tylko angażującej psie nosy 
(Nosework, tropienie użytkowe – mantrailing), ale i tej wy-
magającej bezpośredniej współpracy zespołowej człowieka 
z psem (dog trekking, agility, frisbee, treibball, obedience). 
Dla założycieli i członków OPOLSARU ważny jest każdy ro-
dzaj wsparcia. Jak podkreśla Dariusz Fąfara: Oprócz pomocy 
finansowej i rzeczowej, spotykamy się z dużym zrozumie-
niem naszych działań i okazywaną życzliwością ze strony 
instytucji, które bezinteresownie udostępniają nam swoje 
tereny do ćwiczeń. Mam tu na myśli Lasy Państwowe, czy 
podmioty prywatne zarządzające różnymi pustostanami 
bądź gruzowiskami. Nie bez znaczenia jest również duże 
wsparcie ze strony Wójta Gminy Tarnów Opolski (na tere-
nie której znajduje się siedziba OPOLSARU), który podobnie 
jak my jest przekonany, iż funkcjonowanie na terenie gminy 
dobrze zorganizowanych struktur poszukiwawczo-ratowni-
czych wspieranych siłami i środkami lokalnych OSP, znaczą-
co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jej mieszkańców.

Inne formy pomocy

Ratownicy OPOLSARU potrzebują też wsparcia rzeczo-
wego – będą wdzięczni za możliwość nieodpłatnego prze-
kazywania wszelkiego rodzaju zbędnych betonowych prze-
pustów, kręgów i płyt, czy też różnej średnicy rur karbowa-
nych, które zostaną wykorzystane przy budowie sztucznego 
poligonu gruzowiskowego (m.in. jako miejsca ukrycia pozo-
rantów) oraz wszelkiego rodzaju długich desek potrzebnych 
do budowy torów przeszkód i trenażerów dla psów. Być może 
znajdzie się jakaś stolarnia gotowa wspomóc ten projekt.

Potrzebni są też pozoranci. W szkoleniu psów ratowni-
czych, tych poszukiwawczych i tropiących, pozoranci pełnią 
bardzo ważną funkcję, wcielając się w rolę osób zaginionych. 
Uwzględniając fakt, iż każdy człowiek posiada niepowta-
rzalne cechy osobnicze, takie jak zapach, wygląd czy zacho-
wanie, trzeba – chcąc dobrze wyszkolić psy – trenować z jak 
największą ilością różnych, nieznanych psom pozorantów. 
W związku z tym Fundacja cały czas szuka osób, którzy po-
mogą w szkoleniu psów. Ze swej strony oferuje możliwość 

ciekawego spędzenia czasu oraz przyjrzenia się z bliska pra-
cy psów ratowniczych. Aby ułatwić kontakt stworzony zo-
stał na FB fanpage grupy „OPOLSAR – informacje dla po-
zorantów”, na której podane są informacje o miejscach i go-
dzinach rozpoczęcia treningów psów, szacowanym czasie 
ich trwania oraz wyposażeniu, jakie należy zabrać ze sobą. 
Można również w tej sprawie napisać: opolsar@gmail.com.

Dobry pozorant to taki, który wysłucha instrukcji prze-
wodnika psa, gdyż każdy pies inaczej zachowuje się po zloka-
lizowaniu szukanej osoby, spędzi cierpliwie czas w kryjówce 
(niezależnie od warunków atmosferycznych i obecności le-
śnych „zwierzątek”) oraz odpowiednio nagrodzi psa po jego 
odnalezieniu. Samo nagradzanie psa jest w procesie szkole-
nia bardzo ważne, gdyż stanowi silną motywację do podjęcia 
przez niego pracy poszukiwawczej. Nie bez znaczenia jest 
też posiadanie umiejętności „czytania” psów, współpracy 
z nimi i wykorzystywania ich naturalnych zdolności – jed-
nak tego wszystkiego uczą już instruktorzy. Tak naprawdę 
jedyne stawiane pozorantom ograniczenia to pełnoletność 
(osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w treningu wy-
łącznie z udziałem ich opiekunów prawnych) oraz pozytyw-
ne nastawienie do psów. Warto dodać, iż psy ratownicze nie 
stwarzają ze swojej strony żadnego zagrożenia – są łagodne 
do obcych im osób i bardzo chętne do zabawy z nimi.

Grupa OPOLSAR jeszcze nie brała udziału w poszuki-
waniach ludzi, choć ludzie ją tworzący, jako wolontariusze 
w innych strukturach działali już wielokrotnie. Pełną zdol-
ność do samodzielnego udziału w akcjach poszukiwawczych 
OPOLSAR planuje osiągnąć końcem tego roku, co związane 
jest z trwającą certyfikacją zespołów poszukiwawczych oraz 
koniecznością zakupu dla ratowników niezbędnego wypo-
sażenia. Jak podkreśla Dariusz Fąfara: Mimo tego już teraz 
jesteśmy gotowi, by na podstawie zawieranych obecnie od-
rębnych porozumień o współpracy wspierać naszymi siłami 
podmioty zewnętrzne zadysponowane do poszukiwań.

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Nakła może – 
po uzyskaniu certyfikacji – stanowić potężne wsparcie dla 
jednostek gminnej OSP w akcjach poszukiwawczych, które 
na terenie gminy zdarzają się coraz częściej.

Celem wsparcia Fundacji, można wpłacać pieniądze 
na numer konta:

Więcej informacji można uzyskać na stronie:
https://www.facebook.com/OPOLSAR/

Materiały informacyjne do niniejszego tekstu prze-
kazał jeden z założycieli Fundacji – Pan Dariusz Fąfara 
z Nakła.

Warsztaty drukarskie
5 Kwietnia Firma Kalander z Gliwic przeprowadziła dla 

uczniów dwóch klas IV z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Tarnowie Opolskim oraz klas V i VI z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Przyworach edukacyjne warsztaty drukar-
skie. Uczestnicy przenieśli się do czasów Wielkiego Mistrza 
Jana Gutenberga. Spotkanie składało się z 3 części.
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Na wstępie uczniowie poznali skróconą historię druku. 
Następnie udali się do zecerni – miejsca, w którym ręcznie 
składali tekst przy użyciu czcionek. Potem przyszedł czas 
na wizytę w drukarni, gdzie znajdowała się prasa drukarska. 
W tym miejscu każdy uczestnik samodzielnie wydrukował 
sobie certyfikat udziału w warsztatach. Na końcu znajdo-
wało się stanowisko zwane ilustratornią, gdzie przy pomocy 
kalki uczniowie przygotowywali ilustracje bardzo ciekawą 
techniką wymagającą kreatywnego myślenia. Dzieci po zaję-
ciach wyszły uśmiechnięte, z praktyczną wiedzą jak w prze-
szłości drukowano książki oraz wykonanymi przez siebie 
pracami.

Sponsorem warsztatów drukarskich był Wójt Gminy Tar-
nów Opolski Krzysztof Mutz za co serdecznie dziękujemy.

W spotkaniu udział wzięło 100 osób.

Niecodzienna lekcja biblioteczna 
w Raszowej

Podczas kwietniowej lekcji bibliotecznej dla uczniów klas 
1‒7 w Raszowej, podróżniczka Klaudia Małek zdała relację 
ze swojej podróży do Wietnamu leżącego w Azji południo-
wo-wschodniej. Państwo to okazało się bardzo ciekawe dla 
słuchaczy, gdyż znajduje się na Półwyspie Indochińskim oraz 
graniczy z Chińską Republiką Ludową, Laosem i Kambodżą.

Jak wiadomo, Azja jest dla Europejczyków czymś niezna-
nym, ciekawym a wręcz egzotycznym. Orientalna kultura, 
zupełnie inni ludzie, nieznana religia a także zwyczaje, które 
mogą dla innych wydawać się dziwne. To wszystko sprawiło, 
że opowiadania pani Małek stały się przeniesieniem w inny 
świat, dla dzieci magiczny.

Dzięki przedstawionym zdjęciom młodzież mogła po-
dziwiać niesamowite widoki legendarnej Zatoki Halong czy-

li inaczej Zatoki Opadających Smoków wraz z wapiennymi 
wyspami. Na kolejnych zdjęciach ukazane były różne zabyt-
kowe budowle, różnorodne tarasy ryżowe i piaszczyste plaże. 
Takie miejsca są warte zobaczenia, dlatego też podróżniczka 
zachęciła młodych do spełniania swoich marzeń i odkrywa-
nia nowych miejsc.

„Cała Polska czyta dzieciom” 
- spotkanie z Wójtem Gminy

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zaprosi-
liśmy grupę dzieci z Publicznego Przedszkola w Tarnowie 
Opolskim wraz z opiekunami mgr Sylwią Sitek i Teresą Kle-
pert, dla których bajki czytali: Wójt Gminy Tarnów Opolski 
Krzysztof Mutz (przeczytał bajkę „Franklin pomaga kole-
dze”), a następnie Przewodniczący Komisji Kultury Rady 
Gminy Tarnów Opolski Zygmunt Pietruszka przeczytał baj-
kę Wiesława Drabika „Nowy domek wiewiórki”.

Dzieci z uwagą wysłuchały obu bajek, odpowiadały 
na pytania i same je zadawały.

Na zakończenie przedszkolaki wspólnie recytowały 
wiersz w języku angielskim.

Dziękujemy przybyłym na to spotkanie dzieciom oraz 
w/w czytającym bajki, za mile spędzony wspólnie czas.

Comiesięczne spotkanie „Dzień 
z książką”

Książka, którą warto przeczytać

9 maja na zaproszenie biblioteki moderatorem spotkania 
był dr hab. prof. Uniwersytetu Opolskiego Daniel Pietrek. 
Profesor jest również laureatem Nagrody im. Horsta Bieńka.

Omówiona została powieść Matthiasa Nawrata „Wszyst-
kie śmierci dziadka Jurka”. Powieść opowiada nam o XX- 
wiecznej Polsce, która była widziana oczami dziadka Jurka 
i opowiedziana swoim wnukom.

Dziadek Jurek przeżył obóz koncentracyjny w Auschwitz, 
ukrywał się w okupowanej Warszawie, a następnie przeniósł 
się do Opola, gdzie po jakimś czasie został dyrektorem domu 
towarowego. Jego barwna historia przedstawia czytelnikowi 
wydarzenia, jakie miały miejsce w Opolu w tamtych latach, 
a tym samym również na świecie w okresie międzywojen-
nym. Postać dziadka Jurka wzbudza od początku w czytelni-
ku sympatię. Czytając przenosimy się na ulice i zaułki Opola 
co tym, którzy te miejsca znają z tamtych lat pozwala prze-
nieść się w czasie i wzbudzić wspomnienia lat minionych.

Profesor Daniel Pietrek polecał również powieść Szcze-
pana Twardocha „Drach”.
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Powieść o śląskiej ziemi nieustannie drążonej i rozsa-
dzanej kopalnianymi szybami, ziemi wielokrotnie w historii 
dzielonej granicami państwa. Narrator opowiada o terenach 
dzisiejszego Rybnika i Gliwic, ponieważ są to rodzinne stro-
ny autora. Powieść osadzona w roku 1918 trudna, wymaga-
jąca czujności, ponieważ narrator błyskawicznie „skacze” 
od punktu do punktu i nie pyta, czy czytelnik nadąża za ak-
cją. Pomimo zagmatwania udało się autorowi chronologicz-
nie stworzyć coś intuicyjnie poukładanego. Odrębny pro-
blem w powieści może stanowić język, ponieważ w treści aż 
gęsto od śląskiej gwary.

W trakcie spotkania moderator nawiązał jeszcze do „Por-
nografii” Witolda Gombrowicza oraz „Blaszanego bębenka” 
Gintera Grassa.

Na zakończenie prof. Daniel Pietrek odpowiadał na licz-
ne pytania uczestników spotkania.

W/w książki polecamy, a moderatorowi spotkania 
prof. Danielowi Pietrkowi serdecznie dziękujemy za bardzo 
udane spotkanie.

Monika Silarska

Spotkanie autorskie „Śpiewająca 
biblioteka” dla najmłodszych

29 maja dzieci klas pierwszych i drugich z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim wraz z wycho-
wawcami oraz grupa starszaków z Publicznego Przedszkola 
w Tarnowie Opolskim z opiekunami przyszły na nieco inne 
niż zazwyczaj spotkanie autorskie z Edytą Zarębską – pisar-
ką i ilustratorką książek dla dzieci oraz Robertem Zarębskim 
– muzykiem, kompozytorem i animatorem kultury. Spotka-
nie odbyło się pod hasłem „Śpiewająca Biblioteka”.

Na początku pani Edyta przedstawiła się jako „Babcia 
Grunia” i opowiadała o swoim dzieciństwie, o swoich dzie-

cięcych marzeniach. Mówiła, że jej największym marzeniem 
było zostać pisarką. W drugiej części spotkania dzieci wzię-
ły udział w zabawie, która polegała na odgadywaniu co lub 
kogo maluje pani Edyta. Autorka stopniowo dorysowywa-
ła poszczególne elementy rysunku, a dzieci musiały mocno 
wytężyć swoją wyobraźnię aby odgadnąć co to jest. Po tej 
zabawie pan Robert zaśpiewał razem z dziećmi piosenkę 
pt. „Mądra rzeka”. Słowa do tej piosenki napisała pani Edy-
ta, a muzykę skomponował jej mąż. Spotkanie przebiegło 
w bardzo miłej atmosferze przy czynnym udziale dzieci.

Sponsorem spotkania był Wójt Gminy Tarnów Opolski 
Krzysztof Mutz za co serdecznie dziękujemy.

W spotkaniu udział wzięło 80 osób.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki oraz coroczny  

„Dzień Matki”
Jak co roku od 7 lat Biblioteka organizuje Dzień Matki. 

W tym roku przy kawie i ciastku zamiast jak dotychczas 
przedstawienia, został zorganizowany koncert młodzie-
ży z Przywór, tych którzy uczą się grać na instrumentach 
muzycznych.

Utwory na instrumentach muzycznych dla Matek zagrali:
Gajda Jacek, Gajda Paulina, Jackowska Agata, Jackow-

ski Tomasz, Kukula Oliwia, Kukula Wiktoria i Szywalska 
Martyna

Po części artystycznej zostały omówione dwie książki.
Pierwsza to Agnieszki Lis „Latawce”. Grzegorz – główny 

bohater powieści, w wieku czterech lat stał się świadkiem 
rozpadu małżeństwa swoich rodziców. Jego ukochany oj-
ciec, autorytet i mistrz opuszcza rodzinę, a chłopiec zostaje 
z matką.

Brak możliwości życia przy boku obojga rodziców, brak 
stabilności, bezpieczeństwa, powoduje, iż chłopiec zaczyna 
tracić grunt pod nogami, zaczyna odczuwać dezorientacje 
i zagubienie. Do jego życia wkrada się chaos, niepewność, 
lęk i strach. Grzegorz sukcesywnie i stopniowo, z miesiąca 
na miesiąc zaczyna się zmieniać. Pojawiają się pierwsze pro-
blemy w szkole, które w rezultacie doprowadzają do tego, 
iż chłopak rozpoczyna eksperymentować z narkotykami. 
Nadopiekuńcza, uległa i kochająca matka, dąży do tego, aby 
rozwiązać problemy swojego syna. Powieść została oparta 
na prawdziwych wydarzeniach, a jej przekaz i tematyka któ-
rą porusza jest nam dobrze znana.

W/w książkę przede wszystkim powinien przeczytać 
każdy rodzic. Przeanalizować ją, zastanowić się nad jej prze-
kazem i przy okazji nad swoim życiem. Czasami nie zdajemy 
sobie sprawy z problemów jakie mogą gościć w naszym ży-
ciu, albo w życiu naszych bliskich. Czasami też nie chcemy 
ich do siebie dopuszczać.
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Druga omówiona książka to Ewy Woods „Sto dni szczę-
ścia”. W tej powieści nie tło i nie ponadprzeciętne wrażenia 
stanowią pierwszeństwo, ale prawdziwy obraz życia, morał 
oraz oczywiście bohaterki, które swoją postawą mogą stano-
wić pewien wzorzec, warty refleksji i przedyskutowania. Jest 
zdrowa, choć na wpół martwa Annie, która zatraciła poczu-
cie sensu istnienia. Zdenerwowana, odizolowana, wyzbyta 
radości. Obraz nędzy i rozpaczy, a zarazem portret niejed-
nego współczesnego człowieka, który na pewnym etapie do-
świadczeń postanawia po prostu się poddać. Jest i stanowią-
ca jej zupełne przeciwieństwo, kontrast, Polly, która pozor-
nie znajduje się w dużo gorszej sytuacji. Śmiertelnie chora, 
choć wprost tryskająca energią wie, że nie może pozwolić 
sobie na zmarnowanie nawet sekundy, która jest jej dana. 
Co wyniknie z takiego połączenia? Czy przeciwieństwa się 
przyciągają? Nie jednak taki przekaz płynie z tej książki, 
by cierpieć na wskutek tragedii, a by spróbować wycisnąć 
z niej to, co najlepsze i zacząć prawdziwie żyć.

W/w książki POLECAMY!!!
Sponsorem ciasta na spotkaniu była radna wsi Przywory 

Ewa Szymik i Zygryda Wieszołek za co bardzo dziękujemy.
Monika Silarska

Festyn Rodzinny w Przedszkolu 
w Przyworach

Już tradycją stał się Festyn Rodzinny pod hasłem -Mama, 
Tata i Ja, który odbył się w sobotę 02.06.2018 w Przedszkolu 
Publicznym w Przyworach. Już o godz.14.00 pani dyrektor 
przywitała wszystkich gości.- Niechaj radość w Was zago-
ści, lato dookoła a w przedszkolu przedszkolaki składają 
życzenia.

Festyn był okazją do prezentacji umiejętności recytator-
skich i taneczno – wokalnych. Dzieci przypomniały jak waż-
ną rolę w życiu pełni mama i tata. W naszą zabawę włączyli 
się także rodzice. Przedstawienie „Kubuś Puchatek” w wy-
konaniu rodziców wzbudziło wiele emocji, radości i zacieka-
wienia, zwłaszcza wśród przedszkolaków, którzy na co dzień 
nie widzą rodziców w takich rolach. Był kącik piękności, 
kreatywne zabawy dla dzieci z balonami czy dmuchaniec.

Na Festynie odbyło się także otwarcie pięknej altany, 
która powstała na terenie naszego placu zabaw dla naszych 
przedszkolaków.

O godz.15.00 w rączce każdego dziecka, pojawiły się 
biało-czerwone balony, które pofrunęły do nieba dla upa-
miętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Atrakcją festynu były także pokazy strażackie 
i obserwowanie szybkości ich wyjazdu do prawdziwej akcji. 
Dla wszystkich uczestników festynu był przygotowany bufet 
z wieloma pysznościami. Imprezę zakończono zabawą przy 
muzyce dyskotekowej dla dzieci i rodziców.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przyworach składa 
podziękowanie wszystkim Przyjaciołom Naszego Przed-
szkola, Radzie Rodziców, wszystkim rodzicom, babciom, 
dziadkom i gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością 
na Festynie Rodzinnym, za okazaną pomoc w organizacji 
uroczystości i pomoc w ciągu całego roku na terenie placów-
ki, za zaangażowanie i życzliwość.

„Czyste powietrze wokół nas”
program Program Publicznego Przedszkola 

z Oddziałami Integracyjnymi  
w Tarnowie Opolskim

Placówka Publicznego Przedszkola z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Tarnowie Opolskim realizowała w miesiącu 
marcu program Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Opolu 
o nazwie „Czyste powietrze wokół nas”. 

Dzieciaki z najstarszych grup przedszkolnych brały 
czynny udział w promowaniu walki z zanieczyszczeniem 
powietrza, rozwieszając w miejscach użytku publiczne-
go samodzielnie wykonane oznaczenia informacyjne, ta-
kie jak znaki zakazu palenia papierosów np. na przystanku 
autobusowym.

Ponadto do placówki został zaproszony Inżynier z Poli-
techniki Opolskiej, który za pomocą prezentacji multime-
dialnej przedstawił źródła zanieczyszczeń powietrza i możli-
wości ich zapobieganiu oraz dokonał wraz z dziećmi badania 
zanieczyszczenia powietrza przez samochody.
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Zwieńczeniem projektu był opolski konkurs plastyczny, 
który pozwolił placówce z Tarnowa Opolskiego na zakwa-
lifikowanie się do czołówki zwycięzców, osiągając przy tym 
wyróżnienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Mali ekolodzy z tarnowskiego 
przedszkola

Kształtowanie postaw proekologicznych, uświadomienie 
dzieciom niebezpieczeństw zagrażających ziemi ze strony 
człowieka oraz wdrażanie do bezpośredniej działalności 
na rzecz ochrony środowiska to zadania które powinny być 
realizowane już od najmłodszych lat.

Dlatego też Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego 
z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim corocz-
nie obchodzą uroczyście Dzień Ziemi przypadający na 22 
kwietnia. Impreza poprzedzona jest realizacją tygodniowej 
tematyki dotyczącej sposobów dbania o czystość środowiska 
przyrodniczego.

Tym razem starszaki z grupy „Słoneczek” przygotowały 
przedstawienie uwrażliwiające na potrzeby środowiska wy-
reżyserowane przez panią Agnieszkę i panią Beatę.

W bieżącym roku szkolnym obchody połączone były 
z „Zielonym Dniem w Przedszkolu”, w związku z tym 
zielono było w całym przedszkolu, także na talerzach 
przedszkolaków.

Jolanta Bogacka
PPzOI Tarnów Op.

Festiwal Eksperymentów 
i Doświadczeń

W ramach projektu,, Młodzi Odkrywcy Sekretów Na-
uki” 23 kwietnia 2018 roku uczniowie z klas: III, III F i VI 
wraz z opiekunami wyjechali na Festiwal Eksperymentów 
i Doświadczeń do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego 
w Opolu. Dzieci brały aktywny udział w zajęciach dydak-
tycznych i pokazach, które realizowane były w 4 kręgach 
tematycznych.

Odwiedziliśmy:
 � ŚWIAT KREATYWNY:
Na tych zajęciach indywidualnych uczniowie zbudowali 
swojego pierwszego robota. Nauczyli się podstawowych 
zasad modelowania i strategii działania. Poprzez kre-
atywne i przestrzenne myślenie poznali proces przecho-
dzenia „od szczegółu do ogółu” i „od ogółu do szczegó-
łu” oraz samodzielnie stworzyli własną wizję koszulki 
będącej odzwierciedleniem ich stanu wiedzy na temat 
energii i procesów jej wytwarzania.

 � ŚWIAT ROBOTÓW:
W czasie pokazów z użyciem robotów humanoidalnych 
dzieci poznały najnowsze i najbardziej rozwinięte osią-
gnięcia techniki służące pomocy w codziennym życiu 
człowieka, m.in.
• rozpoznawanie ruszających się obiektów
• wykrywanie ruchów obiektów
• rozpoznawanie postaw i gestów
• rozpoznawanie środowiska
• rozpoznawanie dźwięków

 � WIRTUALNY ŚWIAT:
Braliśmy udział w pokazach technologii VIRTUAL RE-
ALITY (VR) z użyciem nowoczesnego sprzętu, oprzy-
rządowania i oprogramowania. Pokaz zrealizowany 
przez urządzenia generujące trójwymiarowy obraz 
bezpośrednio przed naszymi oczami i reagujące na ru-
chy naszej głowy pozwolił oglądać obraz sztucznej rze-
czywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii 
informatycznej.

 � ŚWIAT ENERGII:
W czasie pokazu przeprowadzone zostały efektowne 
doświadczenia takie jak np.: produkcja energii z wiatru, 
wody, słońca, warzyw (biomasy). Wyjaśniono procesy 
zachodzące podczas wytwarzania energii, które zainsce-
nizowano na modelach doświadczalnych. Eksperymenty 
zostały uzupełnione o wyjaśnienie zjawiska przekazywa-
nia energii, mierzenia energii oraz budowy we własnym 
zakresie (w warunkach domowych) własnych generato-
rów prądu.

Na zakończenie uczniowie stali się uczestnikami prze-
pięknego widowiska – multimedialnego spektaklu światła 
laserowego i dźwięku. Dzieci wróciły zachwycone. Dowie-
działy się wielu nowych rzeczy w czasie świetnej zabawy.

Joanna Martynowicz PSP Kąty Opolskie

Kino w szkole
28 maja 2018 r. zwykły, szary, szkolny korytarz szkoły 

w Przyworach zamienił się w salę kinową. To tu odbyła się 
po raz pierwszy unikatowa projekcja filmu klasyki światowej 
kinematografii. Był to „Billy Elliot” – film uhonorowany 49 
nagrodami i 3 nominacjami do Oscara.
Ale zacznijmy od początku.

Tydzień wcześniej na głównej gazetce pojawiły się hasła: 
„Nie porzucaj marzeń”, „Warto marzyć”, „Bądź cierpliwy” 
i pełno znaków zapytania.

Organizatorki Pani Asia Korzec i Marzena Naumowicz 
nauczycielki PSP w Kątach Opolskich zasypywane były py-
taniami jaki to będzie film? Wszystko było owiane tajemni-
cą. Następnego dnia w oknach szkoły pojawiły się kolorowe 
plakaty filmowe. I znowu padały pytania, na które ucznio-
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wie nie otrzymywali odpowiedzi. Napięcie rosło jak w fil-
mach Hitchcock’a …

Codziennie na gazetce dodawane były podpowiedzi do-
tyczące filmu, które potęgowały zainteresowanie. Uczniowie 
szukali informacji, googlowali cytaty, odpowiedzi jednak nie 
było …

W przeddzień premiery uczniowie klasy III gimnazjum 
jako pierwsi odgadli tytuł filmu.

Billy Elliot to nastolatek. Ojciec wróży mu karierę bok-
serską, jednakże on na przekór ojcu, pragnie zostać tance-
rzem Królewskiej Akademii Tańca.

Film wszystkim bardzo się podobał. Wzruszył i pokazał, 
że warto mieć marzenia i je spełniać.

Joanna Korzec
Marzena Naumowicz

Turniej mini koszykówki  
„Młodzi Mistrzowie Basketu 2018”

o puchar Wójta Gminy Tarnów Opolski
19 maja halą sportową w Tarnowie Opolskim zawładnęło 

blisko 70 młodych koszykarzy, którzy rywalizowali w roz-
grywkach drużynowych oraz konkursach sprawnościowych. 
Turniej ten zorganizował nauczyciel wychowania fizycznego 
tutejszej szkoły podstawowej pan Bartłomiej Kindrat, przy 
współpracy z pracownikami Hali Sportowej, a rywalizowali 
w nim uczniowie z klas czwartych i młodszych z PSP Tar-
nów Opolski, PSP Sucha oraz ZSG Izbicko.

Mecze były bardzo zacięte i wyrównane, nie brakowało 
w nich emocji i walki o każdą piłkę. Oprócz rozgrywek tur-

niejowych uczniowie walczyli również w indywidualnych 
konkursach rzutowych i sprawnościowych, gdzie do wygra-
nia były atrakcyjne nagrody. W ostatecznym rozrachunku 
zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców najlepsi okazali 
się reprezentanci Izbicka, przed uczniami z Tarnowa Opol-
skiego i Suchej. Widząc zaangażowanie na parkiecie tych 
młodych sportowców można mieć nadzieję, że już wkrótce 
doczekamy się następców Marcina Gortata.

Bartłomiej Kindrat

Sukcesy językowe uczniów ZSP 
w Raszowej

Nasi uczniowie odnieśli ogromne sukcesy w Wojewódz-
kim Konkursie Przedmiotowym z Języka Niemieckiego 
organizowanym przez Opolskiego Kuratora Oświaty oraz 
w VIII Wielkim Wojewódzkim Dyktandzie Języka Niemiec-
kiego w Walcach.

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe należą do jed-
nych z najbardziej prestiżowych, w jakich mogą uczestni-
czyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Droga 
do uzyskania tytułu laureata jest niezwykle trudna i wy-
maga wielu godzin nauki. Trzy etapy eliminacji wymagały 
ogromnej pracy i determinacji uczniów, którzy w tym roku 
zdobyli aż 3 tytuły laureatów oraz 6 tytułów finalistów. Tytuł 
laureata otwiera uczniom drzwi wszystkich opolskich szkół 
ponadpodstawowych, a także jest zapowiedzią dalszych suk-
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cesów zawodowych. Punktem kulminacyjnym konkursy był 
wyjazd części laureatów do Wiednia.

Również w Wojewódzkim Dyktandzie Języka Niemiec-
kiego uczniowie popisali się swoimi umiejętnościami języ-
kowymi. Nasi uczniowie byli bezkonkurencyjni i zajęli trzy 
pierwsze miejsca w kategorii szkół podstawowych, zdobywa-
jąc tym samym tytuł laureata i eliminując swoich rywali.

Na tak wspaniałe wyniki uczniów składają się talent, ale 
także sumienna praca oraz wsparcie rodziców. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wizyta studyjna uczniów  
z Raszowej w Dreźnie

W maju bieżącego roku uczniowie klasy 6 i 7 Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Si-
lesiae w Raszowej wybrali się na czterodniową wycieczkę 
do Drezna, najpiękniejszego miasta Saksonii w Niemczech. 
Podczas wyjazdu na młodzież czekało wiele atrakcji, m.in.: 
miejskie podchody, gdzie sami odkrywali piękne zakątki 
Starego Miasta oraz podziwiali niesamowite budowle takie 
jak: Kościół Frauenkirche, Zamek rezydencyjny, Zwinger, 
Neumarkt, Operę Sempera, Orszak królewski i inne prze-
piękne miejsca Drezna. Jednym z punktów było także inte-
raktywne Muzeum Higieny, którego eksponaty przedstawia-
ją skomplikowaną budowę ludzkiego ciała oraz inne aspekty 
dotyczące m.in. zachowania, fizjologii człowieka i medycyny 
(zwłaszcza tej dawnej). W ramach wyjazdu uczniowie od-
wiedzili także Muzeum NRD oraz Gedächtnisstätte Bautze-
nerstraße, więzienia dla przestępców politycznych. Z jednej 
strony podziwiali wystawę o życiu codziennym w dawnej 
NRD: samochody, sprzęty codziennego użytku, meble, 
a z drugiej odwiedzili miejsce, gdzie przetrzymywane były 
osoby podejrzane politycznie. Młodzież mogła zobaczyć jak 
wyglądały procedury postępowania z przestępcami oraz wa-
runki ich życia.

Podczas wyjazdu uczniowie mieli okazję wykorzystać 
poznany język w praktyce, przełamać bariery językowe oraz 
praktycznie używać języka w sytuacjach codziennych. Wy-
jazd był bardzo udany i młodzież już planuje kolejne wyjaz-
dy do kraju naszego sąsiada.

Czytanie prozdrowotne
W kwietniu dzieci z Przedszkola w Tarnowie Opolskim 

miały okazję wysłuchać opowieści o ochronie przyrody, se-
gregowaniu odpadów i zdrowym odżywianiu się dzięki ak-
cji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opo-

lu, zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Zdrowia, pt. 
„Ekologiczno-zdrowotne czytanie receptą na zdrowie”.

Dzieciom czytał sołtys Tarnowa Opolskiego Paweł Kam-
pa oraz inicjatorka akcji Aneta Anioł.

Spotkania ze świadkiem historii 
panem Ryszardem Ralla  
w bibliotece w Raszowej

Na przełomie kwietnia i maja we współpracy z biblioteką 
wiejską i DFK Raszowa odbył się cykl spotkań ze świadkiem 
historii p. Ryszardem Ralla. Uczniowie klas V-VII mieli oka-
zję wysłuchać opowieści o wojennych i powojennych losach 
ludności cywilnej, osobistych przeżyciach, ciężkiej pracy 
oraz o realiach życia na Śląsku po zakończeniu II Wojny 
Światowej.

Celem zajęć było zainteresowanie uczniów historią 
współczesną. Spotkania ze świadkiem tamtych czasów po-
zwoliły bardziej poczuć klimat zdarzeń z przeszłości.

Naszemu Gościowi z serca dziękujemy za otwartość 
i chęć dzielenia się własnymi przeżyciami.

Uczniowie z Raszowej  
na wymianie partnerskiej 

w Bautzen
Już po raz siódmy uczniowie klasy drugiej i trzeciej Ze-

społu Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Libe-
ris Silesiae w Raszowej, wzięli udział w międzynarodowej 
wymianie z partnerską szkołą Montessori w niemieckim 
Bautzen.

Nasi uczniowie z niecierpliwością wyczekiwali dnia wy-
jazdu aby za granicą poznać nowych przyjaciół.
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W dniach 22- 25.05.2018 r. uczniowie z Polski i z Nie-
miec, spędzali czas na wspólnej zabawie, nauce i poznawa-
niu siebie nawzajem.

Pierwszego dnia zwiedzili Bautzen, słuchając interesu-
jącej historii o tradycjach i zwyczajach panujących niegdyś 
w mieście. Drugiego dnia zorganizowano wędrówkę przez 
Park Narodowy do wodospadu w Saksońskiej Szwajcarii. 
Trzeciego dnia uczniowie spędzili przedpołudnie wędrując 
po saksońskim lesie i obserwując przyrodę. Jedną z atrakcji 
wieczornych była wizyta w planetarium, gdzie uczniowie 
słuchali opowieści o niebie i przez ogromny teleskop obser-
wowali Wenus. Wspólne wieczory spędzano przy ognisku 
oraz na świetnej zabawie. Był to wspaniały czas wspólnej 
wymiany, który na zawsze pozostanie w sercach i w pamięci 
dzieci.

Uczniowie z Raszowej pożegnali swoich rówieśników 
z Niemiec i zaprosili ich na kolejne spotkanie w 2019 r., tym 
razem w Raszowej! Projekt dofinansowała Polsko-Niemiec-
ka Współpraca Młodzieży.

Bal na rzecz przedszkola

21 kwietnia br. po raz pierwszy odbył się charytatywny 
Wiosenny Bal Przedszkolny. Organizator, Rada Rodziców 
Publicznego Przedszkola zbierała w ten sposób dodatkowe 
środki na modernizację placu zabaw. Zabawa była wyśmie-
nita, a przy okazji nazbierało się co nie co na zakładany cel.

Dzień Ojca i Matki u seniorów 
w Gminie Tarnów Opolski

Dzień Ojca i Matki u seniorów w Gminie Tarnów Opol-
ski przebiegł w miłej atmosfera, przy tańcach i zabawie. Były 
również podziękowania dla najbardziej aktywnych i zaanga-
żowanych: Róży Chmiel, Teresy Chluba, Gizeli Fikus, Gerar-

dowi Bielnik, Stefanii Kruczek, Gabrieli Wrzeciono, Edytcie 
Giesa, Marii Kampa, Dorotcie Salla, Elżbiecie Leśniczak, 
Dorocie Puzik, Krystynie Pason, Anieli Joniec, Elżbiecie 
Reinert, Anieli Lisek, Krystynie Rajczyk, Teresie Brzezina, 
Monice Bieniek, Annie Klimek, Elżbiecie Pietruszka, Cecy-
lii Ojciec, Krystynie Zwiech, Halinie Sadłakowska, Teresie 
Normantowicz, Marii Woclaw, Urszuli Smolarz, Jadwidze 
Sobczyk, Jadwidze Włodarczyk, Stanisławie Kowalczyk, Do-
rocie Baron, Teresie Orlik, Rozwicie Lelek, Irenie Krawców, 
Krystynie Barglik, Magdalenie Lach.

Fundacja Słoneczna Jesień serdecznie wszystkim dziękuje.
Wszystkim życzymy dużo zdrowia i tylko samych szczęśli-

wych i pogodnych dni.
W planach Seniorów jest wyjazd dnia 11.09.2018 do Ja-

skini Niedżwiedziej, najpiękniejszej jaskini w Polsce leżącą 
w Kotlinie Kłodzkiej w miejscowości Kletno.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.
Krystyna Barglik

Budki lęgowe dla ptaków
Człowiek coraz bardziej wchodzi w naturalne tereny, 

zarezerwowane dotąd dla zwierząt, dla których ubywa wa-
runków prawidłowego rozwoju, na skutek czego zagrożony 
jest nasz ekosystem. Ptaki mają w nim zasadnicze znaczenie, 
bowiem zwalczają naturalne szkodniki w uprawach rolnych.
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W związku z tym nasz lokalny miłośnik przyrody, 
Krzysztof Michalik, wyszedł z inicjatywą i zgłosił sołtyso-
wi Pawłowi Kampie pomysł montażu budek lęgowych dla 
ptaków we wcześniej wyznaczonych miejscach przy ul. Ko-
ściuszki i Kopernika. Dzięki prywatnym sponsorom oraz 
pomocy sołectwa, pomysł udało się zrealizować przed okre-
sem lęgowym ptaków, dzięki czemu w budkach pojawiło 
się nowe życie, a mieszkańcy i zmierzające do szkoły dzieci 
mogą podziwiać ćwierkające towarzystwo. Akcja odbiła 
się szerokim echem nawet w telewizyjnym teleekspressie 
i ma już zapewnioną kontynuację zarówno w naszej miej-
scowości, jak i u niektórych sąsiadów.

Wielkie otwarcie nowego Placu 
Zabaw w Kosorowicach

1 lipca po długich staraniach, przy ogromnym zaan-
gażowaniu mieszkańców, miało miejsce otwarcie nowego 
placu zabaw w Kosorowicach. Uroczystość swoją obecno-
ścią zaszczycili Wójt Gminy Tarnów Opolski Pan Krzysztof 
Mutz, Ksiądz Proboszcz Piotr Janoszka, kapelan opolskich 
sportowców Ksiądz  Prałat dr. hab. Jerzy Kostorz, Zastępca 
Wójta Pani Magdalena Chudowska, Przewodniczący Rady 
Gminy w Tarnowie Opolskim dr Rudolf Urban, Skarbnik 
Gminy Pani Aneta Knapik, a przede wszystkim sponsorzy 
i mieszkańcy, którzy przyczynili się do powstania placu za-

baw. Zaangażowanie  mieszkańców było ogromne, dzięki 
czemu udało się zebrać kwotę 60 287,95 zł (licytacje na Koso-
rowickim Bazarku, Loteria Fantowa na Dożynkach, zbiórka 
złomu, pieczenie pierników, które zostały następnie sprze-
dane, Weihnachtsmarkt, wpłaty mieszkańców), Gmina Tar-
nów Opolski z aprobatą Rady Gminy w Tarnowie Opolskim 
przeznaczyła na ten cel kwotę 45 000 zł. 

Wszystkie prace związane z budową Placu Zabaw Wyko-
nali mieszkańcy Kosorowic NIEODPŁTNIE.

Dziękuję Wszystkim razem i każdemu z osobna  za 
wszelką okazaną pomoc i wsparcie. A w szczególności mo-
jemu bratu Błażejowi, który był prowodyrem i motorem na-
pędowym całej akcji.

Szymon Dyga – Sołtys Kosorowic

Nie chciała Moszna do Tarnowa, 
to Tarnów się pofatygował

Mówią na niego Opolski Disneyland, a ostatnio zasłu-
żył sobie na miano Hogwartu, a to z racji organizowanych 
w nim zjazdów sympatyków Harry Pottera. Mowa o pała-
cu w Mosznej, do którego zorganizowaliśmy wyprawę ro-
werową. Jeśli dodać do tego, że Opolszczyzna była przed II 
Wojną Światową siedzibą wielu znanych rodów arystokra-
cji niemieckiej i każdy z tych rodów budował tutaj pałace 
i dworki, zapowiadała się całkiem sympatyczna eskapada. 
Trasa o długości ponad 80 km była wprost naszpikowana 
rezydencjami, których ostatni właściciele, to m.in. rodziny 
Haugwitz, Seherr-Thoss, Thiele-Winkler, Oppersdorf, Re-
dern, Strachwitz, a wszystkie z obowiązkowym von przed 
nazwiskiem. Jedne budowle pochodzące ze średniowiecza, 
najpierw były zamkami – jak choćby Kamień Śląski nale-
żący pierwotnie do Odrowążów – i zostały przebudowane 
na pałace, inne zostały zbudowane w XVIII od podstaw. 
Jedno, czego nie można im zarzucić to fakt, że wszystkie, 
niezależnie od stanu w jakim się znajdują, wzbudzają po-
dziw. Perełką wśród pałaców jest na pewno ten w Mosznej, 
nie dość, że sam widok budynku i parku zachwyca, to jesz-
cze jego historia wydaje się być całkiem nieprawdopodob-
na. Kto nie wierzy, niechaj bieży, najlepiej rowerem, tak jak 
to uczynili mieszkańcy naszej gminy 20.05.2018 r. Dlaczego 
najlepiej rowerem? Myślę, że to pytanie retoryczne, bo prze-
cież nie ma nic piękniejszego niż tzw. Polska z bocznej dro-
gi, a tylko rowerem można się przemieszczać praktycznie 
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bez przeszkód i docierać w miejsca niedostępne dla samo-
chodów. Najlepszym przykładem niech będzie Amerykan, 
czyli cząstka Ameryki przeniesiona na Śląsk przez hrabiego 
Oppersdorfa z Głogówka, który to budynek, jak na amery-
kański wynalazek przystało, wywołuje u każdego efekt Wow 
(Łał). Nie wchodzę w szczegóły żeby nie psuć innym zabawy.

W rajdzie do Mosznej uczestniczyło 17 rowerzystów 
i tylko przez konflikt terminów kilku chętnych musiało nie-
stety zrezygnować. Dla nich i dla tych, którzy się nie odwa-
żyli, zamieszczamy kolekcję zdjęć wykonanych w większości 
przez naszego etatowego fotografa, który cudownie powró-
cił do ekipy rowerowej i dzielnie fotografował cudy natury 
i architektury. Odwiedziliśmy pałace w Rogowie Opolskim, 
Dobrej, Mosznej, Kujawach, Pisarzowicach, Krapkowicach, 
Otmęcie i Kamieniu Śląskim.

Podczas rajdu odnotowano trzy awarie, jedną stłuczkę – 
na szczęście rowerową – jedno zaginięcie mienia – na szczę-
ście później odzyskanego – jedno „angielskie wyjście” – ob-
łożone przez prowadzącego karą porządkową – i jeden prze-
jaw poświęcenia jednostki dla ogółu w walce o pożywienie 
dla całej ekipy. Bohaterem heroicznej walki z siłami czarnej 
magii, reprezentowanej przez tysiące turystów nawiedzają-
cych w weekend pałac, był nasz fotograf, który zamiast zwie-
dzać z grupą wnętrza, ustawił się w długim ogonku do bu-
fetu. Dzięki jego poświęceniu wszyscy mogli zjeść porządny 
i smaczny obiad przed drogą powrotną do domu.

Co przepedałowaliśmy, zobaczyliśmy, zjedliśmy i wypili-
śmy to już historia. Wyprawa trwała 10 godzin, co jest nor-
malnym czasem, jeśli mamy do czynienia z jazdą turystycz-
ną. Najważniejsze, że wszyscy dotarli do domu cali zdrowi 
i… zadowoleni.

T.R.

Pojechały, zatańczyły, zwyciężyły!
Czego potrzeba, by odnosić spektakularne sukcesy? 

Talentu, determinacji i …. wytrwałej długoletniej pracy! 
Od lat zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury 
dowodzą prawdziwości tego stwierdzenia. Tego wszystkiego 
(a także wdzięku i urody) nie sposób odmówić dziewczętom 
z zespołu DELEMENT. Najbardziej doświadczone tancer-
ki z Tarnowa Opolskiego i Ozimka wytrwale ćwiczące pod 

okiem – równie utalentowanej – trenerki Karoliny Stopiń-
skiej, która jest autorką choreografii i projektantką kostiu-
mów – odnoszą sukcesy, jakimi można się szczycić. Kiedy 
zespół zakwalifikował się do udziału w mistrzostwach za-
równo Europy jak i świata, zespół i jego opiekunka zapra-
gnęli skorzystać z szansy skonfrontowania swych umiejęt-
ności z najlepszymi. Pozostała decyzja – Chorwacja (ME) 
czy Czechy (MŚ)? Po namyśle postanowiono wybrać występ 
na „scenie europejskiej”.

Odtąd dziewczęta nie tylko „szlifowały formę” jedno-
cześnie wytrwale pracując nad osiągnięciem jak najlepszych 
wyników w szkołach i uczelniach, lecz także poszukiwa-
ły źródeł sfinansowania tego wyjazdu. Dzięki życzliwości 
władz gminy i innych sponsorów oraz pomocy rodziców 
zespół mógł wystąpić na XII EUROPEAN CHAMPIONS 
MAJORETTES SPORT 2018 w Crikvenicy (Republika Chor-
wacji). Tam godnie reprezentowały Polskę, województwo 
opolskie i obie gminy.

Wytrwała praca i talent zaowocowały sukcesem! Tancer-
ki przywiozły do kraju 3 medale: jeden złoty i dwa srebrne! 
W kategorii show – seniorki układ „Iluzja” przyniósł im ty-
tuł MISTRZA EUROPY, zaś tytuły WICEMISTRZOWSKIE 
zdobyły: „Puszka Pandory” w kategorii pom pon oraz mini 
formacja z układem „Feel it stil”.

Możemy być dumni z naszych tancerek, którym szczerze 
gratulujemy. Niech ich sukces będzie zachętą dla młodszych 
grup. Wytrwała praca popłaca!

Wsparcia finansowego udzielili: Gmina Tarnów Opol-
ski, Gmina Izbicko, Kamex Sp. z o.o, Pałac Izbicko, Zakład 
Tapicerski Roman Orlik oraz Pan Piotr Muc. Serdecznie 
dziękujemy.

Świetny występ naszych karateków 
na Turnieju Sari Cup

19-osobowa kadra Akademii Sztuk Walki Tarnów Opol-
ski – Zdzieszowice dumnie reprezentowała Opolszczyznę 
podczas IV. Turnieju SARI CUP w Zorach, który zgroma-
dził niemal 360 karateków z 32 klubów i 5 różnych organi-
zacji. Sędzią Głównym był shihan Janusz Piorkowskia Or-
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ganizatorem sensei Dariusz Kudyk. Kierownik ASW -senpai 
Zdzislaw Kaliciak bardzo chwalił swoich podopiecznych, 
którzy przywieźli aż o cztery medale więcej niż w roku ubie-
głym. „Konkurencja kata przyniosła naszym cztery meda-
le. Najbardziej zdziwiło mnie, ze do finału nie awansowała 
Natalia Krawców, która swój pokaz wykonała bardzo dobrze 
– zabrakło szczęścia. Bardzo pozytywnie zaprezentował się 
Patryk Soworka, który mimo tego nie przeszedł eliminacji. 
Bartosz Pydych podczas finałowego pokazu niestety naj-
pierw popełnił błąd, następnie stanął w miejscu i otrzymał 
zerowe noty. Pozostali finaliści wywalczyli medale, odpo-
wiednio: złoto -Martyna Diak, srebro – Daria Baran, brąz 
– Alan Krawców i Jakub Mytych”- komentuje Trener ASW, 
sensei Paweł Papoń 2. Dan, który wspólnie z sensei Łuka-
szem Buhlem przyjechali ze Starej Wsi (Black Belt Seminar 
& Referee Course) i dopingowali zawodników.

W kumite, jako pierwszy na macie pojawił się Dominik 
Wyszkowski, który przegrał swój pojedynek na punkty. Swo-
je pierwsze walki kolejno wygrywali: Alan Krawców, Jakub 
Mytych, Piotr Kalemba, Patryk Soworka, Martyna Diak, 
oraz Natalia Krawców, która wygrała najwięcej bo aż 4 walki 
i w efekcie czego wywalczyła drugie miejsce. Bardzo mądrze 
walczył Patryk Soworka, dla którego jest to ostatni „gwiz-
dek”, aby rozpocząć bardziej specjalistyczne treningi. Jakub 
Mytych swoja pierwsza walkę rozpoczął od utraty polowy 
punktu – wazari (kopniecie w głowę), po chwili zrewanżo-
wał się i jednogłośnie wygrał.

Dziękujemy za opiekę i pomoc Panu Zygmuntowi Pie-
truszczei Januszowi Mytychowi. Ogromne słowa uznania 
kierujemy w stronę Sponsorów: Gmina Tarnów Opolski, 
Panu Krzysztofowi Mutz, Biuro Rachunkowe MAP, Pani 
Patrycja Bartylla, oraz wszystkim Zawodnikom Akademii 
Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice, którzy repre-
zentowali klub: Dominik Wyszkowski, Daria Baran, Nadia 
Pierz, Magda Józefowicz, Kuba Mytych, Martyna Diak, Kac-
per Pawelec, Piotr Kalemba, Patryk Soworka, Alan Krawców, 
Natalia Krawców, Bartosz Pydych, Mateusz Bartylla, Alicja 
Falkiewicz, Iga Krzysztoń, Melania Krzysztoń, Jakub Ko-
prek, Katarzyna Nowak i Bartosz Hadryś. Transport zapew-
niła Firma Przewozowa MATEJA z Tarnowa Opolskiego.

Kolejne sukcesy karateków!
W sobotę, 12. Maja 2018 roku w Wieliczce odbył się VIII 

Turniej o Puchar Solny Karate Kyokushin, w którym wzięło 
udział przeszło 400 karateków z 45 klubów i 5 organizacji! 
Akademię Sztuk Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice, pod 
kierownictwem Pani Zofii Hordyjewicz-Baran, reprezento-
wali: Jakub Mytych, Daria Baran, Natalia Krawców i Ma-
teusz Bartylla. Jedyny medal, po bardzo dobrych walkach, 
w kategorii kumite juniorów mlodszych -65kg, wywalczył 
Jakub Mytych, który w kata po eliminacjach zajmował drugą 
pozycję, ale ostatecznie uplasował się zaraz za podium.

Bardzo dobrze wypadła Natalia Krawców, która starto-
wała w najliczniej obsadzonej konkurencji kata kadetek (40 
zawodniczek). Natalia zdołała awansować do finału, gdzie 
zajęła szóste miejsce. W walkach efektownie zwyciężyła 
pierwszy pojedynek, w kolejnym po bardzo wyrównanym 
boju, decyzją sędziów nie awansowała dalej. Daria Baran 
w kata po pierwszej turze była druga i podobnie, jak Mytych 
ostatecznie zajęła czwarte miejsce. Warto nadmienić, że Da-
ria również konkurowała z 40 zawodniczkami! Mimo takiej 
samej liczby punktów, co trzecia rywalka, Baran miała niż-
szą skrajna notę i nie stanęła na podium. W kumite nie zdo-
łała dostać się do strefy medalowej. Dobry start zanotował 
Mateusz Bartylla, który startował tylko w kata i w gronie 24 
karateka zajął 14 miejsce.

Bardzo serdecznie gratulujemy Kadrze ASW  
kolejnego sukcesu. Dziękujemy za pomoc Pani Zofii 
Hordyjewicz-Baran.

„SPORT TO ZDROWIE”
W sobotę 9 czerwca 2018r. na Hali Sportowej w Tarnowie 

Opolskim odbyła się II Gminna Olimpiada Przedszkolaka 
pod honorowym patronatem Wójta Gminy p.Krzysztofa 
Mutz. Mali sportowcy z całej gminy zmagali się z wieloma 
ciekawymi konkurencjami, które przebiegały pod czujnym 
okiem sędziów. Pan Michał Jędra – trener Akademii GKS 
Piomar, przeprowadził rozgrzewkę a także fachowo wyjaśnił 
przebieg poszczególnych konkurencji. Całą Olimpiadę po-
prowadził dziennikarz TVP3 Opole-p. Mariusz Studzienny.
Dzięki hojności sponsorów wszyscy zostali nagrodzeni me-
dalami, dyplomami i upominkami a zdobywcy pierwszych 
miejsc (Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi 
w Tarnowie Opolskim oraz Oddział Przedszkolny z Raszo-
wej) otrzymali nagrodę w postaci wycieczki do Gospodar-
stwa Agroturystycznego GIPROL w Staniszczach Małych. 
Niespodzianką była również konkurencja dla rodziców, któ-
rzy musieli w jak najkrótszym czasie ułożyć puzzle z herbem 
naszej gminy. W tej konkurencji zwyciężyli rodzice dzie-
ci z Przedszkola w Kosorowicach, a nagrodą był Voucher 
na spływ kajakowy ufundowany przez PARTY-KAJAKI. 
Podobną nagrodę wywalczyły też nauczycielki z Przedszko-
la w Przyworach Opolskich, które najszybciej pokonały tor 
przeszkód dla nauczycieli.

Olimpiada Przedszkolaka cieszy ogromnym zaintereso-
waniem zarówno wśród przedszkolaków jak i rodziców. Za-
równo dzieci, jak i rodzice przygotowują się do niej już wie-
le tygodni wcześniej, nie tylko sprawnościowo, ale również 
dbając o estetykę – przygotowanie transparentów, koszulek 
w wybranym kolorze.

Organizatorzy Olimpiady – Agnieszka Zajda oraz Regina 
Gebauer z Przedszkola Publicznego w Tarnowie Opolskim 
pragną w tym miejscu podziękować wszystkim sponsorom, 
dzięki którym ta impreza mogła się odbyć. Przede wszyst-
kim – Wójtowi Gminy oraz wszystkim przedstawicielom 
Urzędu Gminy, Firmie Lhoist, Bankowi Zachodniemu, PHU 
Wesoły Borsuk, pracownikom Hali Sportowej. Szczególne 
podziękowanie kierujemy pani Ewie Loster, która zawsze 
chętnie angażuje się w organizację Olimpiady. Zarówno dla 
kibiców jak i dla uczestników Olimpiady Gminny Ośrodek 
Kultury w Tarnowie Opolskim przygotował słodkie atrakcje 
– fontannę czekoladową oraz watę cukrową.


