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50 lecie PSP 
w Tarnowie Opolskim

Rozpoczęcie roku szkolnego 
w nowo wyremontowanej szkole.

Otwarcie herbaciarni
Otwarcie „Herbaciarni pod 

kasztanami”- obchody 55-lecia 
Biblioteki w Raszowej i 10-lecia 

Muzeum Wiejskiego

90 lecie OSP Raszowa
Świętowanie 90 lecia Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Raszowej

DOŻYNKI GMINNE



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. 

UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH
Radny Gminy Tarnów Opolski Pan Zygmunt Pietruszka chciałby bardzo gorąco podziękować 

wszystkim osobom które odpowiadają za całoroczne utrzymywanie terenów zielonych na terenie Tarnowa 
Opolskiego. To dzięki wam nasza wieś z każdym rokiem pięknieje i zyskuje zielone oblicze.  

Informacja z realizacji pierwszego naboru 
do Programu wymiany kotłów dla osób 

fizycznych w Gminie Tarnów Opolski

Nabór dotyczący wymiany starych źródeł ciepła na 
nowe, ekologiczne, piece został ogłoszony 24 kwietnia 
2018 r. 14 wniosków zostało złożonych tego samego dnia. 
Pierwsze umowy, po kontroli i udokumentowaniu zdję-
ciowym, zostały podpisane 14 maja. Ostatni wniosek o 
dofinansowanie został złożony 3 września. Po weryfikacji 
wniosku, w dniu 4 września ogłoszone zostało wykorzy-
stanie środków na dotację w 100%.

Łącznie zostało złożonych 45 wniosków o dofinanso-
wanie, z czego 1 nie spełniał wymogów formalnych, dwie 
osoby zrezygnowały z podpisania umowy, a dwóch bene-
ficjentów zwróciło dotację ze względu na zakup pieca nie 
mieszczący się w zakresie dofinansowania.

W planach Gminy Tarnów Opolski jest ogłoszenie do-
datkowego naboru jeszcze w 2018 r.

2 nr 3/2018

MIESZK AŃCU!
POMOC ŻYWNOŚCIOWA PROGRAM 2014‒2020

PODPROGRAM 2017 realizowana w Gminie Tarnów 
Opolski w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 maja 2018 r

Z pomocy w postaci paczek żywnościowych skorzysta-
ło w gminie Tarnów Opolski 147 rodzin, w tym 355 osób. 
W czasie trwania programu liczba osób się zmieniała.

Ostatecznie w miesiącu maju 2018 r. liczba osób korzy-
stających z programu w poszczególnych miejscowościach 
przedstawiała się następująco:

• Walidrogi 6 osób
• Nakło 55 osób
• Raszowa 17 osób
• Tarnów Opolski 148 osób
• Kosorowice 45 osób
• Miedziana 42 osoby
• Przywory 24 osoby
• Kąty Opolskie 9 osób

W czasie trwania programu żywność wydawana była 
systematycznie średnio co 2 miesiące. W trakcie trwania 
podprogramu pracownicy w każdej miejscowości należącej 
do naszej gminy wydawali paczki 5 razy.

Wydano 1645 paczek żywnościowych. W gminie Tarnów 
Opolski rozdano łącznie 17 850,80 kg żywności. Każda oso-
ba biorąca udział w programie otrzymała ok.51 kg żywności.

Z programu skorzystało 195 kobiet i 151 mężczyzn, 
w tym 102 osoby w wieku poniżej 15 lat i 33 osoby w wieku 
powyżej 65 lat. Z całej grupy odbiorców 36 osób legitymo-
wało się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W gminie Tarnów Opolski odbyły się działania towarzy-
szące w postaci warsztatów ekonomicznych, które cieszyły 
się sporym zainteresowaniem ze strony odbiorców.

Zbieraniem wniosków, wydawaniem skierowań, prowa-
dzeniem dokumentacji i dystrybucją żywności zajmowali się 
pracownicy GOPS w Tarnowie Opolskim.

Żywności dowożona była z Banku Żywności w Opolu 
z siedzibą w Luboszycach.

Ogłoszenia
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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

Realizacja PODPROGRAMU 2018 rozpoczęła się 
w sierpniu bieżącego roku i trwać będzie do czerwca 2019 
roku.

Okres dystrybucji żywności został zaplanowany dla na-
szego województwa od września 2018 r. do czerwca 2019 r.

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania 
z programu od 01.10.2018 r. wynosi:

• 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
• 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.

Osoby chcące skorzystać z tej formy pomocy powinny 
zgłosić się do 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie 
Opolskim, 

ul. Cmentarna 5 w godzinach pracy ośrodka.
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Święto Pierwszego 
Chleba

Nie ma chyba uroczystości o takiej wadze, angażującej 
całą społeczność gminną i tak mocno osadzonej w – zarów-
no wielowiekowej i wielonarodowej jak i nowszej, lokalnej 
– tradycji, jak Gminne Dożynki. W ramy określone niepisa-
nym acz kultywowanym zwyczajem co roku wpisywana jest 
nieco inna treść. Wszak czas płynie i świat się nieustannie 
zmienia, a co roku inne z sołectw jest organizatorem i go-
spodarzem uroczystości (więc kolejne dożynki w każdej 
z wsi dzieli  lat – a to sporo). Tegoroczne dwudniowe Święto 
Plonów odbywało się w Nakle  i  września.

W sobotę do rywalizacji w „Turnieju Sołectw” stanęły 
drużyny reprezentujące poszczególne wsie. Przygotowane 
przez Panią Kornelię Glaglę zadania (uzupełnione przez 
przeprowadzającego zawody p. Dariusza Śmichurę z tarnow-
skiej hali) dostarczyły wielu emocji zarówno startującym jak 
i gorąco im kibicującym. W tym roku w ramach zadania 
– niespodzianki sołtysi otrzymali polecenie „Buszowania 
w zbożu” w celu znalezienia środków na działalność sołec-
ką. Znalezienie groszy (w sensie dosłownym) w mieszaninie 
zbóż wszelakich okazało się zadaniem co najmniej tak trud-
nym jak … poszukiwanie hojnych sponsorów.

Kiedy komisja udała się na naradę, by podsumować wy-
niki i wyłonić zwycięzcę scenę oddano we władanie barw-
nym i uroczym tancerzom. Wystąpiły Formacje Taneczne 
Element i Hałas oraz Zespół WAL – NAK. Wszystkie gorąco 
oklaskiwane podziwiane.

Przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Zwycięzcą Tur-
nieju Sołectw  została reprezentacja wsi Kosorowice.

Zwycięzcy i ci, którym się nie udało mogli zatem – po-
zwolić opaść poziomowi adrenaliny i rozerwać się przy 
dźwiękach muzyki podczas występu kapeli „Bez nut”.

Po przerwie technicznej pod namiot zaczęli ściągać 
tłumnie amatorzy tanecznych rytmów. Zabawa z zespołem 
PROGRES trwała do późnych godzin.

Uświęcone tradycją uroczystości rozpoczynają się zawsze 
w niedzielę. Podczas dożynkowej Mszy św. w nakielskim 
kościele miejscowi rolnicy, ogrodnicy i hodowcy wyśpie-
wali Panu Bogu swoje dziękczynienie za plony. Po obiedzie 
na plac przed świątynią zjechały korony ze wszystkich wsi 
gminy i tam odbyło się krótkie nabożeństwo z poświęce-
niem koron żniwnych. Następnie uformował się barwny 
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korowód, który ulicami Nakła udał się na miejsce dalszych 
uroczystości. Pięknie przystrojona na tę okazję wieś z liczny-
mi instalacjami – jak zwykle dowcipnymi i nawiązującymi 
do aktualnych wydarzeń – stanowiła godną oprawę i pocho-
du i samego święta.

W części obrzędowej Starostowie Dożynek: Julia Fornol 
i Paweł Blaik wręczyli Wójtowi Krzysztofowi Mutzowi tra-
dycyjny bochenek chleba wypieczony z pierwszego przemia-
łu. Z kolei Pan Wójt przekazał dożynkowe chleby wszystkim 
sołtysom, by ci dbali o sprawiedliwy podział dóbr wśród 
wspólnot sołeckich. Podziękował też rolnikom, hodowcom 
i wytwórcom żywności za ich trudy życząc zdrowia, szczę-
ścia w pracy i życiu, dobrych plonów każdej ich pracy. Swoje 
gratulacje i życzenia przekazała obecna na uroczystości dele-
gacja miasta partnerskiego Bad Blankenburg w osobach Bur-
mistrza Mike George i Królowej Lawendy Kristin Eckardt. 
Ten moment z nieodłącznym hymnem „Boże z Twoich rąk 
żyjemy…” zagranym przez orkiestrę dętą ZW Lhoist S.A., 
a potem dzielenie się chlebem z uczestnikami uroczystości 
– mimo, że powtarzany co roku – zawsze ściska za gardło. 
Przez te kilka chwil czujemy, jak ważny jest chleb i jego do-
statek. I to ten niewielki bochenek – zawierający w sobie dar 
ziemi, kroplę ludzkiego potu i uśmiech Boga – nasz pokarm 
powszedni jest w tym momencie bohaterem, symbolem 
i sensem całego Święta Plonów.

Od podniosłego nastroju do ludycznej radości poprowa-
dził następnie słuchaczy koncert orkiestry. W nastroju we-
sołej biesiady estradą zawładną Grzegorz Poloczek, któremu 
towarzyszyła Katarzyna Piowczyk.

Jak zwykle w czasie Dożynek Gminnych odbywają się 
konkursy: Koron Żniwnych, Na Najciekawszą Prezentację 
Wsi (wóz, instalacja) oraz Najpiękniejszą Posesję. W tym 
roku nie wyróżniono żadnej z koron uznając, że włożony 
w jej powstanie trud i piękno tego prastarego symbolu żniw-
nego dostatku nie może podlegać klasyfikacji. Przyznano 
zatem jednakowe wyróżnienia wszystkim. (Wyniki pozosta-
łych konkursów zamieszczamy pod tekstem.)

Stałym punktem programu dożynkowego jest wręczenie 
statuetek Złotej Tarniny. Nagroda, której inicjatorem jest 
Wójt Krzysztof Mutz, ma ona na celu uhonorowanie pośród 
mieszkańców gminy osoby przyczyniające się do jej rozwoju. 
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Statuetkę Złotej Tarniny w bieżącym roku, kapituła postano-
wiła przyznać pani dr Małgorzacie Wysdak – Prezes Stowa-
rzyszenia Pro Liberis Silesiae. Wyróżnienie za wyjątkowe za-
angażowanie w działania mające na celu rozwój Kosorowic 
oraz koleżeńską pomoc w bardzo trudnej sytuacji jednego 
z jej mieszkańców, kapituła postanowiła przyznać Błażejowi 
Dyga.

Gościem specjalnym tegorocznej uroczystości był znany 
i lubiany Kabaret Nowaki. Występ przyciągnął takie rzesze 
spragnionych humoru, że nie mieścili się oni pod namiotem 
biesiadnym. Satyrycy nie zawiedli dając koncert nad koncer-
tami i bawiąc do łez.

Ci, którzy po pełnym rozrywek dniu mieli jeszcze siły 
i ochotę, zaludnili parkiet, by przedłużyć nieco niedzielę 
i pohasać w szybkich rytmach lub poprzytulać się w takt ro-
mantycznych melodii.

Przez całe popołudnie imprezie towarzyszyła lote-
ria fantowa. Zwolennicy zdrowego żywienia mieli okazję 
do praktycznego wzbogacenia wiedzy i spróbowania pysz-
ności na stanowisku kulinarnym. Na amatorów naukowych 
doświadczeń czekało stoisko Operatora Gazociągów Prze-
syłowych GAZ – SYSTEM S.A. W kawiarence przygoto-
wanej przez Radę Sołecka można posilić się było kołoczem 
i kafejem.

I tak Dożynki Gminne  odeszły do historii. W ich przy-
gotowanie i przeprowadzenie zaangażowało się wiele osób, 
którym należą się wyrazy wdzięczności. Szczególne podzię-
kowania kierujemy do mieszkańców Nakła, Rady Sołeckiej 
– a przede wszystkim Annie Patole, Adrianowi Soblowi, Ru-
dolfowi Urbanowi. Dziękujemy także pracownikom Gmin-
nego Ośrodka Kultury i sportowcom z LZS Fiorentinka Ka-
mex Nakło oraz darczyńcom:

 � ZW LHOIAT S.A.
 � Bank spółdzielczy Krapkowice
 � Przeciębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o
 � Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „MALIK”
 � KAMEX Sp. o.o
 � Wodociągi i Kanalizacja w Opolu WIK Opole Sp. z o.o
 � Skład Opału „WANDA”

Wyniki dożynkowych konkursów:
1) „Najciekawsza aranżacja wozu dożynkowego”:

• I miejsce: BMW Nakło,
• II miejsce: Sławomir,
• III miejsce: Oktoberfest oraz Polter Abend

Wyróżnienia:
• Strażaczki,
• Ursus,
• Kuchnia,
• Sieconik,
• Przedszkole Nakło,
• Szkoła podstawowa Nakło,
• Szkoła podstawowa Tarnów Opolski,
• Klub Seniora

„Najciekawsze przebranie”:
• II miejsce: Hrabstwo oraz Małpice

Wyróżnienia:
• Ormo,
• Sędzia KRS,
• Lokal wyborczy.

„Najciekawsza dekoracja
• I miejsce – Kreciki,
• II miejsce: Rondo,
• III miejsce – Pszczółki,

Wyróżnienia:
• Rolnik szukał żony,
• Pyton,
• Piekarni

LZS Fiorentinka Kamex Nakło gorąco dziękuje za wspar-
cie loterii fantowej, z której dochód zostanie przeznaczony 
na zakup materiałów budowlanych do wykończenia szatni.

1. Prace leśne – Piotr Skiba
2. Mechanika pojazdowa – Mariusz Zmuda
3. Stefania Wodecka
4. Usługi Budowlane – Artur Palmer
5. Anna Patoła
6. Rudolf Urban
7. Zakład mechaniki maszyn – Wieszołek Łukasz
8. Dekarstwo-blacharstwo – Roland Zawierucha
9. „Wanda” – skład opału
10. Paweł Korzeniec
11. Usługi malarskie – Piotr Matysek
12. Skup i sprzedaż maszyn – Adrian Sobel
13. Transport „Sylwiatrans” Andrzej Stachnowski
14. Tapicerstwo – Artur Wrzeciono
15. Sylwia Kuźnik
16. Michał Krupa
17. Ewa Patoła
18. Mniejszość Niemiecka
19. „Wesoły Borsuk”
20. „Sabmet” Sabina Smolarek
21. Usługi hydrauliczne – Piotr Pierończyk
22. Monika Tomala
23. Maxbud – Adrian Kałuża
24. „Stokłosa” – transport
25. Catering „Prima smak”
26. Kwiaciarnia Bronisława i Zygmunt Pietruszka
27. Sklep Kik – Kaliciak
28. Andrzej Szłapa
29. Inter Silesia
30. Restauracja Fulhwypas
31. Przedsiębiorstwo wielobranżowe 

– państwo Gaczyńscy
32. Rada Sołecka Wsi Nakło
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ŚWIĘTO TARNINY
Dwudniowa impreza rozpoczęła się „Tarninową Pa-

radą”, podczas której poszczególne sołectwa, organizacje 
i placówki oświatowe zaprezentowały się barwnie i pomy-
słowo – w strojach i hasłach nawiązując do tematyki święta. 
Po rozwiązaniu korowodu jury przystąpiło do wyboru naj-
ciekawszych z nich. Podczas obrad jurorów przed zebranymi 
w biesiadnym namiocie wystąpiła orkiestra dęta Zakładów 
Wapienniczych LHOIST, która wcześniej wiodła korowód. 
Zaprezentowały się też lokalne zespoły: śpiewacze i taneczne.

Niecierpliwie oczekiwany werdykt został uroczyście 
ogłoszony, a nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali na scenie 
gratulacje i nagrody pieniężne. Za najciekawszą prezentację 
nagrodzono równorzędnym pierwszym miejscem reprezen-
tacje Miedzianej i Kątów Opolskich, w konkursie na hasło 
promujące gminę i jej walory nie przyznano nagród, lecz 7 
wyróżnień.

Później sceną zawładnęła współczesna muzyka rozryw-
kowa. Najpierw CZADOMAN i towarzyszące mu tancerki 
„podgrzali” atmosferę, potem weseli młodzi muzycy z grupy 
SOLEO nawiązali doskonały kontakt z publicznością. Nic 
zatem dziwnego, że kiedy zabrzmiały pierwsze takty w wy-
konaniu zespołu UNIVERSAL, który tego dnia przygrywał 
do tańca nie trzeba było długo czekać, by kto żyw, ruszył 
w pląsy.

Obok namiotu biesiadnego miało swoje stanowisko Sto-
warzyszenie Aglomeracja Opolska. Pod okiem dwojga sym-
patycznych młodych ludzi dorośli i dzieci mogli sprawdzić 
i wzbogacić swoją wiedzę o tej organizacji (do której i nasza 
gmina należy) i – ogólnie – o regionie, rozwiązać quiz i zdo-
być nagrody. Publikacje, foldery i ulotki zawierały sporo 
ważnych i ciekawych informacji.

Podczas całego święta na Kostrowickich błoniach funk-
cjonowało wesołe miasteczko z typowymi atrakcjami oraz 

liczne punkty gastronomiczne. Kto preferował inne rodzaje 
ruchowych zajęć mógł skorzystać z urządzeń nowo otwarte-
go placu zabaw – który kosorowiczanie urządzili z wielkim 
zaangażowaniem.

Niedziela rozpoczęła się od spotkania ze znanym i lubia-
nym kabaretem RAK. Zanim satyrycy wystąpili na scenie, 
odbyła się uroczystość odsłonięcia ich gwiazdy w Kostrowic-
kiej Alei Gwiazd Kabaretu. Tego dnia odbyła się jeszcze jedna 
uroczystość – znany w całej gminie i poza nią, nasz szanow-
ny i szacowny obywatel pan Teodor Glensk, muzyk i satyryk 
od 50 lat bawiący publiczność jako HUMORYSTA TOLEK 
nie tylko dał popis swojego talentu, ale i dostąpił zaszczytu 
odsłonięcia własnej gwiazdy w „Kosorowickiej Alei Gwiazd 
Kabaretu” Z okazji złotego jubileuszu pracy artystycznej 
otrzymał także z rąk Pana Wójta Krzysztofa Mutza list gra-
tulacyjny. Wzruszony jubilat chyba po raz pierwszy w życiu 
scenicznym przez dobrą chwilę nie wiedział co powiedzieć.

Po satyrykach oddano scenę muzykom. Wystąpił zespół 
WOLF towarzyszący młodemu wokaliście o wspaniałym 
głosie GRZEGORZOWI WILKOWI.

Również w niedzielę była okazja do zabawy – tym razem 
przygrywało BRAVO.

Podczas występu Kabaretu RAK, w pomieszczeniach filii 
GOKu reprezentacje sołectw przygotowały prezentacje ku-
linarne zgłoszone do konkursu na TARNINOWE SPECJA-
ŁY. Po opuszczeniu sceny przez śląskich satyryków ze sceny 
ogłoszono werdykt – pierwsze miejsce zajęły Kosorowice, 
na kolejnych uplasowały się Walidrogi i Miedziana. Liczni 
degustatorzy uznali, że wszystkie potrawy przygotowane 
z użyciem owocu tarniny były pyszne – nie powstydziłby się 
ich sam Modest Amaro!

Wokół namiotu zadbano o ciekawe zajęcia edukacyjno 
– kreatywne dla najmłodszych uczestników imprezy. Były 
zabawy ekologiczne przygotowane przez Stowarzyszenie 
GAJA, OGROMNY „tarninowy haft”, działania animacyjne 
i zabawy twórcze.

Dla każdego coś miłego – jak to na festynie! Zapraszamy 
za rok!
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Wspomnienie wesołych wakacji
Tegoroczna Wakacyjna przygoda z GOK-iem miała dwie 

odsłony. Łącznie podczas dwóch turnusów objęto opieką 
około 100 dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia zaplanowano 
tak, aby spędzać jak najmniej czasu w obiekcie – poza pierw-
szym dniem, podczas którego uczestnicy w trakcie zabaw in-
tegracyjnych poznawali się bliżej. Poza tym (jeśli tylko pogo-
da na to pozwalała) co dnia czekały na uczestników wyjścia, 
wyjazdy i wycieczki. Zawody na Hali Sportowej w Tarnowie 
Opolskim, wyjazdy na basen do Kamienia Śląskiego, wizyta 
w opolskim zoo, odwiedzenie Muzeum Wsi Opolskiej, pobyt 
w kręgielni czy na „Rollowisku” w Domu Expo oraz seanse 
filmowe w Kinoplexie, czy w kinie Meduza – to „najbliższe”, 
wycieczki. Poza tym był wyjazd do wioski indiańskiej, wizy-
ta u żołnierzy na dorocznej „Florydzie”, zwiedzanie Zabyt-
kowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, pobyt i zajęcia 
w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie i dostarczający nie-
bywałych atrakcji pobyt w Westernowym Parku Rozrywki 
„Miasteczko Tweenpeaks”.

Wszystkie wycieczki – oprócz sporej dozy wakacyjnej 
rozrywki – dostarczały uczestnikom wiedzy, poszerzały ho-
ryzonty, pozwalały poznawać świat, kulturę i dorobek ludz-
kiej cywilizacji. W czasie zajęć kreatywnych można było dać 
upust własnej wyobraźni i twórczej aktywności. A działanie 
i wypoczywanie w grupie uczyło współdziałania. Jednym 
słowem: wakacje atrakcyjne i pożyteczne.

Gminny Ośrodek Kultury dziękuje wszystkim, którzy 
wspomagali nasze działania. Szczególne wyrazy wdzięcz-
ności należą się Państwu Annie i Romualdowi Sygom, wła-
ścicielom Firmy FENETRE – za „osłodzenie” życia i ufun-
dowanie czapek, panu Zygmuntowi Pietruszce – za zainsta-
lowanie kurtyny wodnej dostarczającej ochłody w skwarne 
dni oraz personelowi Hali Sportowej za pomoc i stałą goto-
wość do współpracy. Rodzicom uczestników i im samym – 
za uczestnictwo w Wakacyjnej Przygodzie z GOK”

Do następnego lata!

Sezon rozpoczęty!
W tym roku inauguracja sezonu kulturalnego 2018/2019 

odbyła się na terenie szkoły w Tarnowie Opolskim. To tam 
urządzone zostały stoiska informacyjne i warsztatowe. 
Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogli zapoznać się z ofer-
tą Gminnego Ośrodka Kultury. Działania kreatywne i sta-
nowisko robotyki z wydrukiem 3D – jak zwykle wzbudziły 
największe zainteresowanie. Można było zasięgnąć szcze-
gółowych informacji o planowanych rodzajach zajęć dla 
wszystkich grup wiekowych, spotkać się z instruktorami 
prowadzącymi, i dotychczasowymi uczestnikami zajęć.

Oferta Gminnego Ośrodka Kultury jest bogata i spośród 
proponowanych zajęć można wybrać te, które pomogą od-
kryć lub rozwinąć wiele talentów. Bogatą propozycję mamy 
dla adeptów i miłośników tańca. Zajęcia taneczne pomagają 
rozwijać poczucie rytmu, ćwiczyć koordynację, uczyć dys-
cypliny i współdziałania. Jest to forma aktywności, która 
ma w naszej gminie najdłuższą tradycję i największe sukce-
sy. Z najnowszych przypominamy, że nasze „cheerleaders” 
są Mistrzyniami Polski i Europy, zajmują 4 miejsce na świe-
cie, zaś w tańcu współczesnym grupy Element i Elektra „za-
garnęły” nie jeden medal w województwie, a i na przeglą-
dach ogólnopolskich również stanęły „na pudle”. W zespo-
łach jest miejsce zarówno dla najmłodszych, dzieci w wieku 
szkolnym, młodzieży i dorosłych (Element – Reaktywacja 
czyli nasze wspaniałe „Mamuśki”). Jest też oferta dla tych, 
którzy pragną po prostu utrzymać kondycję i sprawność – 
zajęcia aerobiku dla młodzieży i dorosłych.

Ci, którzy lubią i chcą śpiewać, mogą ćwiczyć swoje głosy 
w czasie zajęć wokalnych. Adepci sztuki scenicznej (w każ-
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dym wieku) mogą zdobywać aktorskie szlify, ćwiczyć pa-
mięć i plastykę ciała na zajęciach teatralnych. Szeroka jest też 
gama zajęć plastycznych – od Akademii Malucha do zajęć 
plastyczno – ceramicznych dla dzieci oraz młodzieży i doro-
słych. Zajęcia fotograficzne, robotyka i wydruk 3 D. Piękne 
rezultaty twórczej aktywności prezentujemy w naszej mini 
galerii na okresowych wystawach (rysunek, malarstwo, ce-
ramika i inne formy plastyczne), a także podczas uroczysto-
ści i w czasie podsumowującego całoroczną pracę spektaklu. 
Co roku swoją premierę ma zespół teatralny.

Ośrodek kultury użycza swoich pomieszczeń innym 
podmiotom prowadzącym zajęcia (ognisko muzyczne) 
by dać środowisku jeszcze więcej możliwości. Z inicjatywy 
zainteresowanych mieszkańców jesteśmy gotowi zorganizo-
wać też takie formy zajęć, na jakie będzie zapotrzebowanie 
i odpowiednia grupa chętnych.

Chociaż zajęcia stałe już się rozpoczęły, nabory wciąż 
trwają. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą! I TY możesz 
stać się członkiem naszej kulturalnej rodziny!

Regulamin zajęć dostępny jest na tablicy ogłoszeń 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowie Opolskim oraz 
na stronie www.gok.tarnowopolski.pl w zakładce po lewej 
stronie „Regulaminy, oświadczenia do pobrania”

Cała Polska czyta dzieciom
W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zaprosi-

liśmy grupę dzieci z Publicznego Przedszkola w Tarnowie 
Opolskim wraz z opiekunami mgr Grażyną Senyszyn i Te-
resą Labisz, dla których bajki czytały: dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim Karina Cebula-
Gajowy przeczytała bajkę Elizy Piotrowskiej „Tupcio Chrup-
cio mówi prawdę” oraz Maria Bochańska kierownik Biura 
Obsługi Oświaty Samorządowej przeczytała bajkę Anity 
Głowińskiej „Kicia Kocia w przedszkolu”. Dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim Monika 
Silarska omówiła z dziećmi książkę Ewy Stadtmuller „Jak 
skrzat Jagódka zakładał bibliotekę”.

Dzieci z uwagą wysłuchały bajek, odpowiadały i zadawa-
ły pytania, recytowały wiersz Juliana Tuwima „Bambo” oraz 
zaśpiewały piosenkę.

Na zakończenie spotkania dyrektor Karina Cebula -Ga-
jowy wręczyła dyrektorowi biblioteki Monice Silarskiej po-
dziękowanie za współpracę w roku szkolnym 2017/2018.

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

„Dzień z książką” 
Książka, którą warto przeczytać

W lipcu spotkanie odbyło się w filii biblioteki w Raszowej 
wraz z Paniami z Dyskusyjnego Klubu Książki z Raszowej.

Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem Muzeum Wiej-
skiego, gdzie bibliotekarka Barbara Mientus oprowadziła 
zwiedzających i odpowiadała na licznie zadawane pytania 
zwiedzających.

Następnie na placu przed biblioteką został zorganizowa-
ny wspólny piknik, na którym omawialiśmy temat „Praca 
zawodowa, a rodzina” na podstawie książki Krystyny Mirek 
„Samotna w świecie singli”.

Akcja powieści toczy się wartko, świetnie wykreowane 
są postacie, dużo mądrości życiowych i refleksji. Powieść 
jest napisana subtelnym, pełnym emocji językiem. Karolinę 
i Jakuba w to nieznane miejsce niespodziewanie wyrzuciło 
życie. Oboje w krótkim czasie bardzo wiele stracili i zawiedli 
się na najbliższych. Czują się obco na planecie singli. To nie 
jest ich świat. Nie wierzą już w miłość, nie potrafią nikomu 
zaufać.

Karolina chce się poświecić wyłącznie wychowywaniu 
córeczki oraz ratowaniu upadającej restauracji. Jak może 
chroni swoje dziecko przed obojętnością jego ojca. Jakub 
chciałby móc uczestniczyć w wychowaniu swojego dziecka, 
ale jego partnerka postanawia go ukarać i skutecznie mu 
to uniemożliwia.

Tych dwoje postanowi pomóc sobie nawzajem. Staną się 
najlepszymi singlami, jakich kiedykolwiek widziano. Silni 
i niezależni. Ale czy w życiu tylko o to chodzi? Czy naprawdę 
tylko na tym im zależało? Bohaterowie powieści ze swojego 
pogmatwanego życia dzięki wzajemnemu wsparciu, pomocy 
dokonali pewnych dość istotnych zmian i wyciągnęli budu-
jące wnioski na przyszłość. Już wiedzieli, że „na swoje ma-
rzenia każdy musi pracować sam, a coś, co wydaje się czasem 
życiową szansą, może się okazać życiową pułapką”. Nie moż-
na iść, przez życie bez cienia refleksji.

Monika Silarska

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki w Przyworach

Zaproszony gość dr nauk humanistycznych Elżbieta 
Skrzypek, która była moderatorem spotkania i omówiła te-
mat „O współczesnych kobietach, które wiedzą czego chcą 
od życia”. Temat oparty na książkach: ”Marzenia i Tajem-
nice” Danuta Wałęsa; „Maria Czubaszek „Każdy szczyt 
ma swój Czubaszek”; Joanna Sałyga „Chustka”.

Ponadto omówiła zagadnienie w kontekście feminizmu 
kulturowego, specyfiki funkcjonowania kobiet w społeczeń-
stwie i rodzinie. Powołała się również na różnorodne przy-
kłady tekstów kultury.

Omówiono również książkę Magdaleny Kordel „48 tygo-
dni „, która to jest pamiętnikiem młodej mamy, która po od-
chowaniu sześcioletniej córki postanawia wrócić na uczel-
nię, a – przede wszystkim – na rynek pracy. Jest rok 2002, 
a więc cała epoka temu. Świadczy o tym choćby powszechne 
używanie telefonów stacjonarnych i brak komórek. Bohater-
kę poznajemy pod koniec wakacji, kiedy po wszyscy wypo-
częci wracają do pracy, a Ona umęczona dorastającą córką 
postanawia zrobić coś ze swoim życiem. Nie ulega sugestiom 
męża, by zafundować sobie kolejnego potomka, za to zapisu-
je się na polonistykę i dostaje pracę jako korektorka w lokal-
nej gazecie. Na co dzień mierzy się jeszcze z teściami i rodzi-
cami, a przed popadnięciem w depresję ratuje ją cięty język 
i niezrównany dystans wobec rzeczywistości. W/w powieść 
to kolejna opowiastka o młodej kobiecie, która stała się żoną, 
matką, synową i pracownicą, a do tego jeszcze studentką. 
Wszystkie te role udaje jej się pogodzić. W tym sensie po-
winna stać się wzorem dla wielu czytelniczek, które gubią się 
czasem w wyzwaniach, jakie niesie codzienność. Macierzyń-
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stwo nie jest w opinii bohaterki łatwe i przyjemne, choć w jej 
przypadku ogranicza się raczej do odpowiadania na absur-
dalne, często zresztą trafne pytania sześciolatki o umyśle do-
świadczonej przez życie nastolatki. Kontakty z teściową, któ-
rą przedstawia się jako demoniczną despotkę, także raczej 
nie sprawiają ostatecznie aż takich problemów, jakich można 
by się było spodziewać po alergicznych reakcjach na jej wi-
zyty. Matka bohaterki również nie jest osobą uciążliwą, ale 
pomagającą w opiece nad wnuczką, chociaż dąży do kontak-
tów z rówieśnikami i marzy jej się aby w życiu przeżyć jesz-
cze coś ekstra.

Drugą omówioną książką przez Panią Beatę Malik była 
powieść „Pudełko z marzeniami” Magdaleny Witkiewicz. 
W tej powieści zdradzony przez narzeczoną i oszukany 
przez wspólnika trzydziestoletni Michał marzy o tym, aby 
zacząć nowe życie. Kiedy dowiaduje się, że podczas II woj-
ny światowej jego rodzina ukryła w małym miasteczku 
na północy Polski skarb, wyrusza na jego poszukiwanie. Sęk 
w tym, że teraz w tym miejscu stoi restauracja. Prowadzi 
ją rówieśniczka Michała, Malwina. Ma ona problem ze swo-
im ukochanym, który „odszedł w siną dal”, i babcią, która 
po powrocie z wieloletniego pobytu we Francji koniecznie 
chciałaby serwować w jej restauracji żabie udka i ślimaki. 
Michał postanawia zaprzyjaźnić się z Malwiną, zdobyć jej 
zaufanie, a potem w tajemnicy przed nią odzyskać swój spa-
dek. Niestety gdy w sprawę wmieszają się dwie wścibskie sta-
ruszki, dwójka dzieci i tajemniczy Pan to już nic nie pójdzie 
zgodnie z jego planem.

„Pudełko z marzeniami” to przewrotna i zaskakująca 
komedia romantyczna o tym, że czasem warto zrezygnować 
z marzeń po to, by… wreszcie zaczęły się one spełniać.

Sponsorem ciasta na spotkaniu były: panie Beata Malik 
i Helena Berkeman- bardzo dziękujemy.

Monika Silarska

Kolejna nagroda Instytutu 
Książki w Warszawie dla 

Dyskusyjnego Klubu Książki  
dla dzieci w Nakle

Członek Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci w Nakle 
Rafał Wrzeciono zdobył nagrodę Instytutu Książki w War-
szawie za miesiąc czerwiec w kategorii „Recenzja rysowa-
na”. Rafał jest uczniem klasy pierwszej i wykonał recenzję 
do książki „Piaskowy wilk” Asy Lind. Serdecznie gratuluje-
my i życzymy kolejnych sukcesów.

Jest to już trzecia nagroda przyznana przez Instytut 
dla klubu w Nakle. Wcześniej w sierpniu 2017 roku na-
grodę zdobyła Monika Ploch, a cały klub otrzymał na-
grodę roku 2017.

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci działa przy bibliote-
ce w Nakle już od maja 2011 roku. Dzieci spotykają się raz 
w tygodniu i mają możliwość poznać wiele ciekawych ksią-
żek. W ramach zajęć omawialiśmy już opowiadania, baśnie, 
legendy, mity dla dzieci, książki z serii o Neli reporterce, 
książki przyrodnicze, geograficzne i wiele innych książek 
popularnonaukowych dla dzieci. Książki do klubu biblio-
teka otrzymuje za pośrednictwem Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Opolu od Instytutu Książki w Warszawie.

Metamorfoza szkoły 
w Przyworach

Podczas wakacji w budynku szkolnym w Przyworach 
należącym do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach 
Opolskich trwał intensywny remont w zakresie moderni-
zacji instalacji elektrycznej i malowania szkoły. Zakres prac 
był ogromny, ponieważ została wymieniona kompletna in-
stalacja elektryczna oraz pomalowano wszystkie pomiesz-
czenia wewnątrz budynku. Planując tę inwestycję rodziły 
się liczne obawy, czy nam się uda? Dziś można rzec: UDA-
ŁO SIĘ!!! dzięki wspaniałym ludziom, myślącym o przy-
szłości naszych dzieci, ludziom dobrej woli i tym, którym 
nasza szkoła nie jest obojętna.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach 
Opolskich oraz cała społeczność szkolna pragną serdecz-
nie podziękować włodarzom naszej Gminy – Panu Wój-
towi Krzysztofowi Mutz, Radzie Gminy Tarnów Opolski 
oraz pracownikom Urzędu Gminy za wsparcie podczas 
realizacji zadania i środki finansowe przeznaczone na re-
mont szkoły. Wielkie słowa uznania kierujemy do Pani 
Marii Bochańskiej, kierownika Biura Obsługi Oświaty Sa-
morządowej w Tarnowie Opolskim, która dba o to, by pla-
cówki oświatowe w naszej gminie nabrały blasku i stały się 
miejscem, do których uczniowie przyjdą z radością i ocho-
tą, dlatego pragniemy Pani Marii przekazać szczególne 
podziękowania.

Ogromne podziękowania kierujemy również do fir-
my „ALFA” z Krapkowic, którą reprezentowali Panowie 
Roman i Konrad Miś oraz Józef Koziołek, a także do fir-
my „REMONT-BUD” i jej właściciela Pana Pawła Zmudy, 
bo to oni i ich pracownicy dołożyli wszelkich starań, aby 
uczniowie mogli planowo rozpocząć naukę w odnowionej 
szkole. Obie ekipy zasłużyły na medal. Udało się im doko-
nać niemożliwego z uwagi na krótki czas realizacji zadania, 
jakim jest okres wakacyjny.

Serdecznie dziękuję kadrze pedagogicznej i pracowni-
kom obsługi, a w szczególności niezwykle oddanej naszej 
placówce Pani Gabrieli Szywalskiej, za życzliwość, poświę-
cenie i bezinteresowną pomoc w każdej dosłownie chwili. 
Wszyscy dołożyli starań i stanęli na wysokości zadania, 
by uporządkować oraz przygotować obiekt na nowy rok 
szkolny. Z całego serca dziękujemy Panu Damianowi Je-
lito – rodzicowi, który od lat pomaga nam w naprawach 
wszelkich sprzętów szkolnych. Nie obeszło się bez pomocy 
byłego konserwatora szkoły Pana Alojzego Mitschke, jego 
wiedza i życzliwość są bezcenne, za co bardzo dziękujemy 
i życzymy dużo zdrowia.

Nie sposób wymienić wszystkie zaangażowane osoby, 
bo na ten sukces pracował ogrom ludzi. Jeszcze raz wszyst-
kim serdecznie dziękujemy!

Dyrektor Szkoły w Kątach Opolskich Joanna Migoń
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Zdrowe odżywianie w PSP 
w Kątach Opolskich

W roku szkolnym 2017/18 w Szkole Podstawowej w Ką-
tach Opolskich zorganizowaliśmy całoroczną akcję „Dni 
Zdrowego Odżywiania”. Nasza impreza promowała ogólno-
polski program,, Trzymaj formę” propagujący zbilansowane 
odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. 
Teoretyczne podstawy zdrowego odżywiania dzieci poznały 
w czasie apelu, który został poświęcony tej tematyce.

W wybranych dniach uczniowie z kl.V, VI, VII oraz II 
i III Gimnazjum wraz ze swoimi wychowawczyniami – Pa-
niami: K.Kubiczek, J.Martynowicz, J.Sadowską, D.Porowską 
i J. Kocełuch przygotowywali zdrowe posiłki. Przedstawili 
propozycje: pysznych śniadań, wartościowych przekąsek, 
zdrowych napojów. Wszystkie produkty były sprzedawane 
w czasie przerw.

Uzyskane fundusze zostały przeznaczone na cele chary-
tatywne. Postanowiliśmy zebrane pieniądze w kwocie 1368 
zł przekazać na pomoc dla osób starszych, schorowanych 
i samotnych – mieszkańców naszej gminy. Dzięki współ-
pracy z GOPS w Tarnowie Opolskim wytypowane zostały 3 
osoby z naszej gminy, które otrzymały bony żywnościowe.

Wszyscy uczniowie zaangażowali się w akcję całym ser-
cem – zyskali zdrowie i satysfakcję z możliwości pomagania 
potrzebującym. Osoby obdarowane serdecznie podziękowa-
ły za okazaną im pomoc.

Nie była to akcja jednorazowa. W tym roku szkolnym 
rozpoczynamy kolejny cykl zdrowego odżywiania w naszej 
szkole.

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców, która 
wsparła nas finansowo i na,, dobry początek” zainwesto-
wała w naszą akcję kwotę 250 zł. Uczniowie pomnożyli ten 
kapitał.

Szczególne podziękowania dla wszystkich zaangażowa-
nych w tę akcję rodziców i wychowawców, którzy wspólnie 
z dziećmi przygotowywali zdrowe,, smakołyki”.

Dziękujemy Urzędowi Gminy i GOPS w Tarnowie Opol-
skim za docenienie naszego wysiłku – tort szpinakowy był 
przepyszny…

W tym roku szkolnym również liczymy na Państwa 
pomoc. Koordynator akcji Joanna Martynowicz PSP Kąty 
Opolskie

Rozpoczęcie roku szkolnego 
w PSP Tarnów Opolski oraz 

jubileusz 50- lecia szkoły
Uroczyste rozpoczęcie nauki to doskonała okazja, aby 

zaprezentować uczniom i ich rodzicom jak bardzo zmieniła 
się szkoła. Miniony rok był czasem wzmożonych remontów, 
a ich kumulacja nastąpiła w wakacje. Wszystkie sale lekcyj-
ne, zaplecze socjalne, korytarze i sala gimnastyczna zostały 
odnowione i zmodernizowane. Całość prezentuje się świeżo 
i schludnie. Dnia 3 września, szkołę w nowej odsłonie, mieli 
okazję zobaczyć zarówno uczniowie, jak i rodzice i nauczy-
ciele. Wszyscy mogli obejrzeć każdą klasę, poczęstować się 
przygotowanymi owocami, ciastem, kawą i herbatą.

Nowe oblicze szkoły zbiegło się z bardzo ważną dla szko-
ły uroczystością, tj. jubileusz 50- lecia szkoły 13 paździer-
nika 2018 roku. Święto rozpoczęła uroczysta msza święta 
w kościele Św. Marcina, której wyjątkowym momentem 
było rymowane kazanie księdza Romańskiego – również 
absolwenta naszej szkoły, za które zebrał owacyjne okla-
ski. Następnie korowodem udaliśmy się na halę sportową, 

gdzie miała miejsce część oficjalna imprezy, na której nasza 
pani dyrektor Karina Cebula-Gajowy przypomniała histo-
rię szkoły. Uroczystość uświetnili znamienici goście m.in. 
Opolski Kurator Oświaty Michał Siek oraz Wójt Gminy Tar-
nów Opolski Krzysztof Mutz.

Potem miała miejsce część artystyczna w wykonaniu na-
szych uczniów, przygotowana przez panią Ewę Dąbrowską, 
Władysławę Zaleską, Urszulę Hueniger i Gizelę Sziroky.

Po części oficjalnej nastąpiło uroczyste odsłonięcie pa-
miątkowej tablicy przez pana kuratora. Kolejna część impre-
zy miała miejsce w budynku głównym Szanownej Jubilat-
ki. Atrakcji było co niemiara: sala gimnastyczna zamieniła 
się w przytulną kawiarenkę, gdzie serwowali pyszne ciasta 
i kawę, a występy uczniów umilały czas. W pracowniach na-
uczyciele zadbali o rozmaite atrakcje dla dużych i małych.

Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie zaangażowanie na-
uczycieli, rodziców, uczniów i wszystkich życzliwych szkole 
osób, którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy.

„Miasto Dzieci” już po raz szósty
W dniach 02‒06.07.2018 r. na terenie Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae 
w Opolu dzieci wybudowały już szóste, polsko-niemieckie 
miasteczko pod patronatem Wójta Gminy Tarnów Opolski. 
W tegorocznej edycji Mini Miasta wzięło udział 180 uczest-
ników z województwa opolskiego, śląskiego, z Niemiec 
i z Rumunii. Projekt cieszył się bardzo dużym zaintereso-
waniem, a kreatywność dzieci nie znała granic. Młodzi oby-
watele miasta dokładnie wiedzieli, czego oczekują i pragną 
w swoim mieście. Oprócz możliwości realizacji własnych 
projektów budowlanych, takich jak: domki, tarasy, czy re-
stauracje mogły poznać ciekawe zawody, a także uczyć się 
samodzielności. W myśl zasady demokracji dzieci podejmo-
wały najważniejsze decyzje i przejmowały inicjatywę w swo-
im małym mieście.
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Mini Miasto jest miejscem rozwijania dziecięcych zainte-
resowań, stąd też gościliśmy w nim wielu znakomitych gości. 
Do ratusza dziecięcego przybywali każdego dnia znakomici 
goście, wśród nich m.in. p. Roland Schmidt z Instytutu Go-
ethego w Krakowie oraz p. Lucjan Dzumla, Dyrektor Domu 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, aby wspólnie z dziećmi 
porozmawiać o swojej pracy zawodowej, zainteresowaniach 
oraz o funkcjonowaniu miasteczka dziecięcego. Jednakże 
znakomitych gości nie brakowało także w każdym innym 
obszarze. Dzieci poznały zasady pracy fizjoterapeuty, pie-
lęgniarki, fryzjerki, kosmetyczki, ratownika medycznego, 
urzędnika państwowego czy dziennikarza. Wizyta każdego 
z gości cieszyła się dużym zainteresowaniem, a dzieci z chę-
cią poznawały tajniki ich pracy.

Miasteczko dziecięce wspiera także kreatywność dzie-
ci: w teatrze, cyrku, filharmonii, pracowni artystycznej lub 
kuchni dziecięcej rozwijaliśmy pasje i zainteresowania dzie-
ci. Dzieci nie tylko tworzyły, ale także współpracowały z pro-
fesjonalistami. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się ob-
szar w którym wykonywane były fascynujące eksperymenty.

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

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

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

18 urodziny Formacji Tanecznej 
Hałas!

Formacja Taneczna Hałas działająca na terenie gminy 
Tarnów Opolski w tym roku obchodzi swoje 18 urodziny. 
Przez ten czas w zespole tańczyło i nadal tańczy wiele dzie-
ciaków. Zespół Hałas podzielony jest na grupy rekreacyjne 
oraz grupy turniejowe. Grupy turniejowe oraz trenerzy zrze-
szeni są w Polskim Związku Tańca PZTan, co daje im moż-
liwość prezentacji na prestiżowych turniejach organizowa-
nych na terenie całego kraju. Od dwóch lat grupy reprezen-
tacyjne HAŁAS DANCE GROUP należą do nielicznych grup 
tanecznych w naszym kraju, które objęte są opieką znanego 
w kraju i zagranicą Piotra Galińskiego, który najczęściej ko-
jarzony jest jako sędzia w programie „Taniec z Gwiazdami”. 
Współpracujący z nim tancerze i trenerzy wiedzą jednak, 
że to najlepszy Polski choreograf i pedagog tańca, a praca 
z nim oraz wielki zaszczyt. Do grup rekreacyjne Formacji 
Hałas należą dzieciaczki od 4 – 8 roku życia, które spokoj-
nie trenują sobie taniec nowoczesny i balet dwa lub trzy razy 

w tygodniu. Biorą również udział w kilku turniejach na tere-
nie naszego województwa.

Zapraszamy do naszych grup rekreacyjnych!!! 
Tarnów Opolski, ul. Wapiennicza 5

Niektóre działania Formacji Tanecznej Hałas dofinan-
sowane są w ramach realizacji zadania publicznego Gminy 
Tarnów Opolski, poprzez otwarty konkursu ofert w za-
kresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego.

Otwarcie „Herbaciarni pod 
kasztanami”- obchody 55-lecia 

Biblioteki w Raszowej  
i 10-lecia Muzeum Wiejskiego

W piątek 28 września Biblioteka w Raszowej świętowa-
ła potrójnie! To właśnie tego dnia oficjalnie została otwarta 
„Herbaciarnia pod kasztanami”- zwycięski projekt Gminy 
Tarnów Opolski w konkursie „Tu mieszkam tu zmieniam” 
Fundacji BZ WBK. Projekt został przygotowany przez Za-
stępce Wójta – Panią Magdalenę Chudowską przy ogrom-
nym wsparciu Pani Basi Mientus, sołtysa Raszowej Andrzeja 
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Mateji, mieszkańców Raszowej i Dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Tarnowie Opolskim Moniki Silarskiej. 
To wspaniałe wydarzenie połączone było z 55- leciem Filii 
Biblioteki w Raszowej oraz 10- leciem Muzeum Wiejskiego 
w Raszowej. 

Warto podkreślić że oprócz nowego miejsca spotkań dla 
mieszkańców Raszowej, przy wsparciu finansowym Gminy 
utworzono nowy teren zielony wokół Biblioteki, ogród zioło-
wy oraz wiata dla zabytkowych sprzętów muzeum. Imprezę 
swoją obecnością uświetniły występy dzieci z Zespołu Szkol-
no - Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Sielsiae oraz 
występ kabaretowy członkiń DDK w Raszowej.

Dożynki wiejskie w Raszowej

W dniu 02.09.2018r. w Raszowej odbyły się dożynki wiej-
skie. Tegoroczne obchody były połączone z 90-leciem OSP 
Raszowa. Dożynki jak co roku rozpoczęły się msza świętą, 
aby podziękować za dary tegorocznych plonów. W niedziel-
ne popołudnie przez naszą wioskę przeszedł barwny koro-
wód na czele z Wójtem Gminy Tarnów Opolski Krzyszto-
fem Mutzem. W programie naszych dożynek można było 
zobaczyć występy: Janusza i Dominiki Żyłki oraz zespołu 
NasTroje – gwiazdy TVS, grupy tanecznej WAL-NAK oraz 
Delement. 

Nasze świętowanie zakończyliśmy zabawą taneczną 
z grupą Metron. Pragnę bardzo podziękować wszystkim 
zaangażowanym w to wydarzenie, a w szczególności: orga-
nizatorom, DFK, radzie sołeckiej, osobom biorącym udział 
w tak licznym korowodzie, naszym mieszkańcom, rolnikom, 
strażakom, sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu w Krapko-
wicach, Zakładowi Wapienniczemu Lhoist S.A. oraz miej-
scowym firmom, gościom zaproszonym za liczny udział, 
wszystkim artystom, którzy u nas wystąpili.

Sołtys wsi Raszowa
Andrzej Mateja

Jubileusz 90-cio lecia 
OSP Raszowa

W sobotę 1 września 2018r. Jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Raszowej obchodziła jubileusz 90-cio lecia 
swojego istnienia. Obchody rozpoczęły się o 14:30 zbiórką 
przed remizą, następnie uroczystym przemarszem druhny 
oraz druhowie przeszli do sąsiadującego z remizą kościoła 
na mszę św. Po mszy również przed remizą odbył się apel 
z okazji obchodów, na którym pojawili się m.in.: Komendant 
Miejski PSP w Opolu ST. Bryg. Paweł Kielar, Wójt Gminy 
Tarnów Opolski Pan Krzysztof Mutz, wice-prezes zarządu 

powiatowego ZOSP RP Pan Krzysztof Wysdak, radni gmi-
ny Tarnów Opolski na czele z przewodniczącym rady gmi-
ny panem Rudolfem Urban, przedstawiciel Nadleśnictwa 
Opole Pan Waldemar Wilk, Pani Prezes stowarzyszenia 
Pro Liberis Sielesiae Małgorzata Wysdak, przedstawiciele 
wszystkich gminnych jednostek OSP oraz OSP Daniec wraz 
ze sztandarami. 

Apel miał tradycyjny przebieg, powitano Wszystkich 
zaproszonych i zgromadzonych gości, przedstawiono rys hi-
storyczny jednostki, ks. Korneliusz Wójcik poświęcił wize-
runek św. Floriana, który powstał na elewacji budynku OSP 
z okazji jubileuszu, wręczono odznaczenia, następnie głos 
zabrali zaproszeni goście. Prezes oraz Naczelnik OSP Ra-
szowa złożyli pamiątkowe podziękowania osobom i insty-
tucjom wspierającym działalność jednostki na czym zakoń-
czono część oficjalną imprezy, a wszyscy zaproszeni udali się 
na poczęstunek do budynku OSP.

Kapsel Cup, czyli pstryknięciem 
po wygraną

5 sierpnia 2018 r. w Tarnowie Op. odbył się pierwszy so-
łecki Kapsel Cup, czyli zmagania w popularną niegdyś grę 
w kapsle. Wraz ze Stowarzyszeniem Opolska Pozytywka, 
które przywiozło specjalnie w tym celu skonstruowany tor, 
promowaliśmy aktywne spędzanie czasu na wolnym powie-
trzu, bez używania popularnych dzisiaj smartfonów czy ta-
bletów. Dzieci i młodzież była zaskoczona, że taka prosta gra 
może sprawić tyle frajdy i emocji, a dorośli wspominali swoje 
zabawy z dzieciństwa, kiedy jeszcze nie było elektronicznych 
gadżetów. W trakcie imprezy uczestnicy doszli do wniosku, 
że do pomysłu promowania aktywnej zabawy na zewnątrz 
należy powrócić i pojawiło się kilka pomysłów na przyszły 
rok, jednak najważniejsze było to, iż udało się część młodzie-
ży zapalić do gry, odciągając ich od nieodłącznych dzisiaj 
telefonów.

Paweł Kampa, sołtys wsi Tarnów Op.

III edycja Biegu Tarnowskiego
18 listopada 2018 r. (niedziela) odbędzie się trzeci już Bieg 

Tarnowski. O puchar Wójta Gminy powalczą tradycyjnie se-
niorzy od 16 lat wzwyż oraz dzieci i młodzież, podzielona wg 
kategorii wiekowych (osoby poniżej 18 lat muszą mieć zgodę 
rodziców/opiekunów). Uczestnicy biegu głównego na 10 km 
zapisują się internetowo pod adresem www.time-sport.pl, 
dzieci i młodzież nieodpłatnie na miejscu. Seniorów, którzy 
chcieliby towarzysko i bez konkurencji przebiec jedno sta-
dionowe okrążenie (400 m), zapraszamy także nieodpłatnie 
na Truchcik Seniora.

Biegi dzieci zaczną się o godz. 10.00, następnie potru-
chtają seniorzy, a o godz. 12.00 wystartuje bieg główny. Za-
praszamy wszystkich chętnych zawodników oraz kibiców 
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w tym dniu na stadion sportowy, by uczestniczyć w tym po-
pularnym na całe województwo wydarzeniu.

Paweł Kampa, dyrektor biegu

Gminne Zawody Sportowo – 
Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy

W dniu 15 września br. na boisku sportowym w Przy-
worach odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Tarnów Opolski – 
o Puchar Wójta Gminy. Zawody rozegrane zostały w dwóch 
konkurencjach: ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza 7×50 
m z przeszkodami. Na podstawie przeprowadzonych konku-
rencji i uzyskanych wyników przez poszczególne drużyny, 
komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskie-
go PSP w Opolu, której przewodniczył delegat Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej nr 1 w Opolu ustaliła następującą kolej-
ność drużyn w poszczególnych grupach:

 � Seniorzy „A”: 
• I miejsce – OSP Tarnów Opolski (za łącznym czasem 

102,84), 
• II miejsce OSP Raszowa (z łącznym czasem 113,46), 
• III miejsce OSP Kosorowice (z łącznym czasem 146,79), 
• IV miejsce OSP Przywory (z łącznym czasem 172,14).

 � Kobiety „C”: I miejsce – OSP Raszowa – jedyne w tej 
kategorii

 � Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – chłopcy: OSP Koso-
rowice – bez konkurencyjnie.

 � Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – dziewczęta: OSP 
Kosorowice– bezkonkurencyjnie

Ponadto w ćwiczeniach bojowych wystartowały: 
 � Harcerskie Drużyny Pożarnicze – męskie:
• I miejsce – OSP Tarnów Opolski – czas 109,32
• II – OSP Przywory – czas 126,17

 � Harcerskie Drużyny Pożarnicze– żeńskie
• I miejsce – OSP Tarnów Opolski – czas 112,13
• II – OSP Raszowa – czas – 119,41

 � oraz jedna drużyna w grupie „Old Boy” – OSP Tarnów 
Opolski – czas 48,37 (tylko ćwiczenia bojowe).

Atrakcją zawodów był wykonany już po raz drugi po-
kaz ćwiczeń w wykonaniu przedszkolaków – 8 odważnych 
maluchów spod skrzydeł jednostki OSP Tarnów Opolski, 
którzy zafascynowani są strażą pożarną i wszystkim co jest 
z nią związane. Ci w pełni zaangażowania uczestnicy mieli 
specjalnie przygotowany tor przeszkód. W nagrodę każdy 
z młodych uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz 
słodycze.

Opiekę medyczną zapewnił Caritas Diecezji Opolskiej 
ze Stacji w Kątach Opolskich.

Seniorzy OSP Tarnów Opolski otrzymali jako zwycięzcy 
1 000 zł na wykorzystanie na jednostkę od Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego.

Puchary oraz dyplomy i nagrody wręczyli: Wójt Gminy 
Krzysztof Mutz, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Tarnowie Opolskim – dh Krzysztof Halupczok oraz 
Wice-prezes zarządu powiatowego ZOSP RP dh Krzysztof 
Wysdak. Dh Wysdak ufundował również puchary dla har-
cerskich drużyn- zarówno męskich jak i żeńskich.

Wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i kibicom 
za wiwaty serdecznie dziękujemy.

Janusz Borowiak

Letnie miesiące to dobra pora 
na aktywne spędzanie czasu 

– Senior w Gminie
W czerwcu grupa 47 seniorów naszej gminy wyjecha-

ła na wczasy do Pogorzelicy. Seniorzy zwiedzili Kołobrzeg, 
pogoda sprzyjała długim spacerom i gimnastyce na świe-
żym powietrzu, którą prowadziła specjalnie dla naszej gru-
py doskonała fizjoterapeutka Ewelina Piechaczek. Oprócz 
wyjazdu na wczasy, w czerwcu grupa 49 osób zapoznała się 
z produkcją najstarszego napoju ludzkości – zwiedziła mu-
zeum browaru w Tychach a w drodze powrotnej archikate-
drę w Katowicach.

Fundacja Słoneczna Jesień wraz z Radą Seniorów naszej 
gminy już planuje wyjazd na wczasy do Łeby w roku następ-
nym. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt tele-
foniczny na numer 606 284 486.

Koniec kadencji  
Gminnej Rady Seniorów

Rada Seniorów Gminy Tarnów Opolski informu-
je, że wraz z kadencją samorządu wygasają mandaty ich 
członków. Wszyscy dotychczasowi członkowie wyrażają 
chęć dalszego kandydowania do Rady. Jednocześnie prosi-
my chętnych seniorów do współpracy i zgłaszanie swoich 
kandydatur. 

Przewodnicząca Rady Krystyna Barglik

Burzowy rajd rowerowy 
do Turawy

Organizując rajd rowerowy w środku wakacji liczyłem 
się z możliwą znikomą frekwencją i koniecznością odwoła-
nia imprezy z powodu wyjazdów urlopowych mieszkańców 
Gminy Tarnów Opolski. Obawy okazały się płonne, ponie-
waż na wakacyjny wyjazd do Turawy 28.07.2018 r. zapisało 
się ponad 20 osób. Ostatecznie, czy to z powodu upału, czy 
niekorzystnych prognoz pogody wieszczących burze z gra-
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dem, pojechało nas osiemnaścioro. Wynik wprost rewelacyj-
ny, jak na sezon ogórkowy.

Ten wyjazd różnił się od innych tym, że nie jechaliśmy 
oglądać pałaców, zamków, ruin, tuneli, kapliczek, pomni-
ków przyrody, wież i innych atrakcji, których na Opolsz-
czyźnie nie brakuje. Jak na wakacyjny rajd przystało poje-
chaliśmy poleżeć na plaży. Żeby nie było lekko, część uczest-
ników otrzymała bagaż dodatkowy w postaci dwóch grillów, 
paru kilogramów kiełbasy i innych dodatków, niezbędnych 
do tego, żeby miło spędzić czas nad jeziorem średnim w Tu-
rawie. Etatowy musiał jeszcze dźwigać sprzęt fotograficzny, 
który ze względu na nowe przepisy o ochronie danych oso-
bowych otrzymał nową funkcję. Dzięki niej potrafi fotogra-
fować dalekie plany, piękne krajobrazy, krowy na pastwisku, 
które nie podlegają RODO i obowiązkowo plecy uczestni-
ków. Gdyby któremuś z uczestników rajdu przyszło do gło-
wy zwrócenie twarzy wprost w obiektyw, filtr RODO auto-
matycznie nakłada takiemu delikwentowi czarny pas karate 
na oczy (ew. w wersji dla pań można w opcjach wybrać pasek 
Żółwia Ninja z odsłoniętymi oczami), który skutecznie ostu-
dzi zapał niepokornego do uwidaczniania swojego wizerun-
ku. No cóż, RODO w służbie Unii Europejskiej, a technika 
w służbie człowieka, człowiek fotograf w służbie „nic niero-
bienia”, bo ma mniej roboty.; -)

W szyku zwarto-rozproszonym, wypiętym do RODO, 
umówmy się, że plecami, dojechaliśmy do jezior turawskich. 
Pierwotnie plan przewidywał grilla na dzikiej plaży jezio-
ra dużego, jednak ze względu na wysoki stan wody, która 
zakryła wszystkie dzikie plaże i zakwit wody, zrzuciliśmy 
rowerowe kości w bardziej cywilizowanym miejscu. Przy 
okazji RODOlarze mogli skorzystać z wszystkich atrakcji, 
czyli lodów w nieograniczonej ilości, plażowego placu zabaw 
i wziąć udział w pikniku motocyklowym, na którym jed-
ną z gwiazd był …… Pyton. Nie ten Pyton ze stolicy, tylko 
nasz, mniejszy, taki prowincjonalny Pytonik, który niczym 
król był dźwigany na ramionach właściciela. W okolicznych 
krzakach nikt nie wrzeszczał, więc przynajmniej do naszego 
odjazdu wąż raczej nie zakosztował uroków wolności. Chy-
ba, że to był Boa i z racji nazwy wolał być noszony na szyi? 
Na wszelki wypadek trzymaliśmy kiełbaski z dala od gada.

A potem wracaliśmy, wraacaaliśmyy i wraaacaaaali-
śmyyyy. Niech ktoś spróbuje kiedyś wracać rowerem z Tu-

rawy po lodach, grillu i oranżadzie lub czasopismach. My-
ślę, że nawet po wyłączeniu filtrów RODO w aparacie i tak 
nikt by nas nie rozpoznał, takie mieliśmy nieszczęśliwe 
miny. Przy okazji odkryłem pewną zasadę obowiązującą 
na naszych rajdach rowerowych, a mianowicie, im dalej je-
dziemy i mniej jest atrakcji kulinarnych po drodze, tym 
więcej szczęścia emanuje z twarzy uczestników po dotarciu 
do mety. Tym razem jechaliśmy niespełna 20 km w jedną 
stronę, ale droga powrotna była katorgą. Chyba trzeba było 
pomyśleć o noclegu na plaży. W końcu, burze z gradem po-
zostały tylko w prognozach. I o to właśnie chodziło.

T.R.

Rowerowa podróż w czasie 
na zakończenie wakacji

One, two, łan tu, sru i fru! Koniec wakacji i czas ruszyć 
du……. (wróć!) dwa koła. Ostatnia wyprawa do Turawy 
odbyła się równo miesiąc temu, więc rowerzyści czekali tyl-
ko na ogłoszenie o kolejnej eskapadzie po Opolszczyźnie. 
Zgodnie z głosami ludu pojawiającymi się na poprzednich 
rajdach, tym razem zdecydowaliśmy się na rajd poznaw-
czo-rozrywkowy do Juraparku w Krasiejowie. Podobno di-
nozaury wyginęły w wyniku wielkiego kataklizmu i bynaj-
mniej nie była to żadna rewolucja śmieciowa z jej skutkami 
ubocznymi w postaci palących się składowisk odpadów, ale 
przeglądając prognozy pogody na sobotę i niedzielę można 
było się jakiegoś pogodowego kataklizmu spodziewać. Może 
nie na taką skalę jak miliony lat wstecz, ale wg. prognoz na-
sze kostki niechybnie powinny zostać zmoczone. Kiedyś 
jednak trzeba było pojechać i po wydaniu ostrzeżenia przed 
kataklizmem skrzyknęliśmy ekipę na sobotni poranek. De-
cydujący głos miały oczywiście dzieci, których więcej zgłosi-
ło się ten właśnie dzień, a nie na niedzielę.

O 10:00 pod halą sportową zrobiło się tłoczniej i po chwi-
li w sile 13 rowerów odjechaliśmy w stronę Nakła, żeby prze-
jąć tamtejszą ekipę w sile 7 rumaków. Nastąpiło serdeczne 
przywitanie z Nołklikami i po krótkiej wymianie zdań 
na temat porannej burzy, już skompletowani, pomknęliśmy 
przez Izbicko i Borycz, piękną nową drogą przez las, pro-
ściutko do Krzyżowej Doliny, a później do Krasiejowa. Ca-
łość zajęła nam niecałe 2 godz. i jazda była bardzo przyjem-
na po deszczu.

Po zameldowaniu się przy Juraparku była chwila na od-
poczynek, zanim uporaliśmy się z formalnościami, a później 
rzuciliśmy się miliony lat wstecz. Paradoksalnie nie zostali-
śmy wcale ludźmi pierwotnymi, ani tym bardziej osobnika-
mi człekokształtymi. W zasadzie po założeniu kasków mul-
timedialnych wyglądaliśmy jakby nas przesunięto w czasie, 
ale w drugą stronę. No i masz babo placek, umiejętność bu-
dowy szałasu na nic, krzesiwo na nic, łuk na nic, a za karę 
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kask na głowie z przyciskami i słuchawkami. Zamiast spier-
wotnieć uwspółcześniliśmy się jeszcze bardziej. Wszystko 
trochę przypominało sceny z Seksmisji z tym że panie nie 
chciały z nami zrobić tego co w filmie. Były tunele, jaskinie, 
mrugające światełka, ludzie pierwotni za szybą, a dla kontra-
stu wirtualny lot promem kosmicznym i przewodnik mul-
timedialny. Był też człowiek z lodowca Oetzi, który w szale 
zwiedzania był przez chwilę profanowany przez najmłod-
szych uczestników, nie rozumiejących pisma obrazkowego 
zakazującego wchodzenia na szybę. Może nikt nie zauważy 
odcisku współczesnego buta na szybie osłaniającej prehisto-
ryczne ciało.

Po zwiedzaniu PNiEC-u czyli Parku Nauki i Ewolucji 
Człowieka przeskoczyliśmy na drugą stronę, czyli do Jura-
parku właściwego i odkrywaliśmy świat dinozaurów. Po-
tem były atrakcje rozrywkowe dla dzieci, na placu zabaw 
i w dwóch wesołych miasteczkach, a dorośli mogli się po-
bawić w oceanarium i kinie 5D więc dalej się działo, aż 
zastała nas godzina 16:00 i trzeba było wracać. Niechęt-
nie opuszczaliśmy to miejsce, tym bardziej, że ze względu 
na weekend kończący wakacje i rozpoczynający rok szkolny 
nie było tłoku. Zbliżała się za to kolejna burza i trzeba było 
wywróżyć w którą stronę będzie się przesuwać. Na szczęście 
przesuwała się koło nas i bezpiecznie dotarliśmy do cudow-
nego źródełka w Dańcu, które skupia większość rowerzy-
stów poruszających się tym szlakiem. Wtedy się rozpadało 
na chwilę, więc znowu nam się udało. Po przerwie pozosta-
ło nam nieśpiesznie przejechać przez Raszową do Tarnowa 
Opolskiego, po drodze rozstać się z wesołą ekipą z Nakła 
i zakończyć kolejną udaną wyprawę. Tym razem Kosoro-
wice gasiły światło po imprezie, bo reszta zdążyła odłączyć 
się od peletonu zjeżdżając w boczne uliczki i kierując się 
do swoich domów. Po 46 km i całym dniu zwiedzania nad-
szedł czas odpoczynku i oczekiwania na kolejny rajd, tym 
razem do Barutu. Szczegóły na www.halatarnowopolski.pl.tl 
oraz na facebooku.

T.R.

Co wolno Wojewodzie to nie tobie 
… narodzie, czyli nieudany udany 

rajd do Barutu.
W każdą ostatnią sobotę września na tzw. Polanie śmier-

ci pod Barutem odbywają się uroczystości patriotyczne 
ku czci żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zamordowa-
nych przez oddziały Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, 
który to „urząd” razem z NKWD, PPR i KP ZSRR tworzyli 
zręby ustroju komunistycznego nad Wisłą. Śpieszę wytłu-
maczyć młodzieży i niezorientowanym, że tak wyglądała 
walka polityczna w Polsce po II wojnie światowej. Spoliczko-

wanie posła Boniego przez posła Korwina-Mikke wydaje się 
w tym świetle niewinną zabawą w piaskownicy. Różnica jest 
taka, że w 1945 r. polityczni adwersarze byli w dużym stop-
niu uzbrojeni, więc i argumenty były mocno, jakby to po-
wiedzieć, skalibrowane. Na nieszczęście żołnierzy NSZ i AK 
ich zaplecze polityczne przebywało w tym czasie w Londynie 
bawiąc się w „rząd”, więc nie mieli oni właściwie wsparcia 
w Warszawie, za to koledzy z drugiej strony sceny politycz-
nej, mieli wsparcie z Moskwy. Wynik walki o władzę był 
więc z góry przesądzony, a ponieważ żołnierze AK i NSZ 
uważani byli za element nie poddający się resocjalizacji so-
cjalistycznej, zamiast otrzymać np. karę więzienia za wystą-
pienie przeciwko władzy, otrzymali wyrok śmierci, co osta-
tecznie rozwiązywało problem opozycji politycznej. Trochę 
się rozpisałem, ale jest to konieczne dla podkreślenia wagi 
uroczystości i tragizmu tego miejsca.

Od czasu do czasu zdarza nam się zorganizować wy-
cieczkę rowerową i uczestniczyć (czynnie lub biernie w za-
leżności od poglądów rowerzystów) w uroczystościach, które 
zgodnie z żelazną zasadą i kalendarzem wojewodów, opol-
skiego i śląskiego, odbywają się na polanie w każdą ostatnią 
sobotę września. Zgodnie z tą zasadą 29.09.2018 r. grupka 11 
śmiałków wyruszyła na tę trzydziestoparo kilometrową tra-
sę, by o godz. 11:00 zameldować się na Polanie śmierci. Z po-
czątku wszystko szło pięknie i gładko. Pogoda była piękna, 
w pięć osób spod hali sportowej pojechaliśmy do Nakła 
i połączyliśmy się z sześcioosobową grupą nakielską i dalej 
bocznymi drogami m.in. przez Suchą, Rozmierkę i Jemielni-
cę pedałowaliśmy wprost do Barutu. Ku naszemu i nie tylko 
naszemu zdziwieniu, na polanie hulał wiatr, a po uroczysto-
ściach zostały tylko ślady w postaci kwiatów złożonych pod 
krzyżem m.in. przez naszego Wojewodę Opolskiego w dniu 
… 22.09.2018 r. No i masz babo placek, a udało nam się po-
zyskać czterech nowych rowerzystów, którzy jeszcze w Ba-
rucie nie byli. Po ok. półgodzinnym wygaszaniu emocji, 
które wzbudził w nas „nasz” wojewoda wprowadzając nas 
w błąd, którego piękne oblicze obejrzeliśmy na smartfonach, 
jak z podniosłą miną składa kwiaty w poprzednią sobotę 
w obecności widowni o co najmniej połowę mniejszej niż 
każdego roku, nie pozostało nam nic innego, jak udać się 
w drogę powrotną do domu.

Widać, że dla Pana Wojewody, stała, ustalona data impre-
zy oznacza mniej więcej tyle, że jest ona stała w jego kalen-
darzu uroczystości religijno-patriotycznych opublikowanym 
na stronie Urzędu Wojewódzkiego. Jest to tak twarda data, 
że nawet pomimo zmiany daty uroczystości, data w kalen-
darzu Pana Wojewody się nie zmienia. Zmienna niezmien-
ność daty unieszczęśliwiła dużo szczęśliwych ludzi. O tym, 
że wszystko było „szyte” na ostatnią chwilę świadczy fakt, 
że oprócz zaproszonych gości, ledwie zakrywających swo-
imi tyłkami miejsca siedzące, nie ma na zdjęciach z imprezy 
prawie nikogo, a w poprzednich latach ludzie dosłownie nie 
mieścili się na polanie. Na stronach Klubu kolarskiego PTTK 
z Gliwic widać relację z rajdu do Barutu z dnia 22.09.2018 r. 
a pomiędzy zdjęciami plakat z datą 29.09.2018 r. Rodzi się za-
tem takie pytanie, czy warto było naciągać termin ze wzglę-
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du na to, że do zbrodni doszło 22.09.1945 r.? Może i warto, 
ale dlaczego nie zrobiono tego odpowiednio wcześniej i nie 
poinformowano o tym ludzkości?

Niepocieszeni wróciliśmy znanymi nam ścieżkami przez 
Dziewkowice i Strzelce Opolskie do Tarnowa Opolskiego 
w samą porę, by obejrzeć w tv mecz siatkówki Polska-USA. 
Na szczęście niezmienna data meczu okazała się do końca 
niezmienna i nie zostaliśmy w tym dniu drugi raz wykole-
gowani. Jak byłem dużo młodszym człowiekiem i tato nie 
chcąc wchodzić w zbędne tłumaczenia, dlaczego jemu coś 
wolno, a mi nie, używał starego powiedzenia „Co wolno wo-
jewodzie, to nie tobie smrodzie”. W drodze powrotnej przy-
pomniało mi się to powiedzonko, które jak ulał pasuje do sy-
tuacji w której się znaleźliśmy, dlatego nie gniewamy sią już 
na Pana, Panie Wojewodo, prosilibyśmy tylko żeby w przy-
szłości nie wystawiać nas w ten sposób do wiatru, szczegól-
nie do wiatru niosącego zapach wojskowej grochówki.

T.R.

VII Gminny Turniej Tenisa 
Ziemnego

Ostatni sierpniowy weekend to już tradycja że na korcie 
tenisowym przy hali sportowej w Tarnowie Opolskim odby-
wa się turniej tenisa ziemnego. Zawodnicy spotkali się już 
po raz siódmy w gminnym turnieju aby powalczyć o najlep-
szą rakietę w gminie.

W rywalizacji wzięło udział ośmiu zawodników podzie-
lonych na dwie grupy, system rozgrywek każdy z każdym 
w grupie, następnie drugie miejsca w grupie grały mecz 
o trzecie miejsce a zwycięzcy grup spotkali się w finale. 
W piątek 24 sierpnia od godziny 17:00 mecze rozgrywała 
grupa A w której byli Piotr Szramiak, Łukasz Gacka, Adam 
Gacka i Dawid Konopka, natomiast dzień później w grupie 
B od godziny 9:00 na korcie pojawili się Artur Staszewski, 
Krzysztof Michoń, Michał Ciollek i najstarszy zawodnik tur-
nieju 68-letni Andrzej Jankowki (wielkie brawa), który zajął 
drugie miejsce w swojej grupie i w meczu o trzecie miejsce 
pokonał Łukasza Gackę 2‒0 (6:3, 6:3). Po tym meczu z nie-
ba zaczęło siąpić, czyli jak dobrze pamiętam powtórka z po-
przedniego roku- finał w deszczu i jeszcze do tego patrzymy 
na finalistów a tam te same nazwiska co w finale poprzed-
niej edycji: Piotr Sramiak zwycięzca grupy A a zarazem 
obrońca tytułu a po drugiej stronie siatki żądny rewanżu 
z poprzedniego finału, zwycięzca grupy B Artur Staszew-
ski. Mecz stał na wysokim poziomie i był bardzo wyrówna-
ny. Pierwszego seta wygrał Szramiak 7‒6, drugi padł łupem 
Staszewkiego również 7‒6 i według regulaminu turnieju 
do wyłonienia mistrza trzeba było rozegrać super tie-break 
w którym minimalnie lepszy okazał się Staszewski który wy-
grał go 10‒8. Wynik końcowy 2:1 dla Artura Staszewskiego, 
któremu udało się wziąć rewanż na Szramiaku i zostać zwy-

cięzcą turnieju.
Po meczach przyszedł czas rozdanie nagród oraz pamiąt-

kowe zdjęcia. Uczestnicy otrzymali puchary oraz nagrody 
rzeczowe, więc żaden z zawodników nie odjechał z pustymi 
rękoma. Podsumowania uczestników i organizatorów z wra-
żeń z turnieju przy kiełbasce z grilla w miłej i luźnej atmos-
ferze to już również tradycja. Widzimy się za rok na kolejnej 
edycji. Do zobaczenia!!!

Klasyfikacja końcowa turnieju:
• I miejsce: Artur Staszewski
• II miejsce: Piotr Szramiak
• III miejsce: Andrzej Jankowski
• IV miejsce: Łukasz Gacka
• V miejsce: Michał Ciollek
• VI miejsce: Dawid Konopka
• VII miejsce: Krzysztof Michoń
• VIII miejsce: Adam Gacka

Siedem medali na 
Międzynarodowym Pucharze 

w Sieradzu!

Sobota, 6 października 2018 roku, okazała się bardzo 
udana dla wychowanków Prezesa Zarządu Akademii Sztuk 
Walki Tarnów Opolski – Zdzieszowice, Pawła Paponia 2. 
Dan. Jego 12-osobowa kadra startowała na 21. Międzyna-
rodowym Pucharze Karate w Sieradzu, w którym wystar-
towało 280 karateka z Czech, Rosji, Niemiec i oczywiście 
Polski. Sędzią Technicznym był shihan Janusz Piórkowski 5. 
Dan, a organizatorem shihan Robert Wajgelt 5. Dan. Spor-
towcy ASW wywalczyli aż 7 medali w tym najcenniejszy 
– złoto powędrowało do Darii Baran z Żyrowej (kata 10‒11 
lat dziewcząt). Kierownikiem był sensei Zdzisław Kaliciak 
1. Dan a sędziował sensei Paweł. Dziękujemy Sponsorowi – 
MASA z Kędzierzyna Koźla, oraz Panu Januszowi Mytycho-
wi za opiekę i pomoc.

Skład ASW: Szymon Zawada, Aleksandra Rutkowska, Ja-
kub Mytych, Kinga Jezierzańska, Daria Baran, Dawid Kania, 
Alan Krawców, Natalia Krawców, Magdalena Józefowicz, 
Marta Pers, Kacper Pawelec, Jakub Koprek, Zdzisław Kali-
ciak, Janusz Mytych, Paweł Papoń.

Medale ASW:
• 1. miejsce – DARIA BARAN (kata dziewcząt 10‒11 lat)
• 2. miejsce – JAKUB KOPREK (kata seniorów)
• 2. miejsce – ALAN KRAWCÓW 

(kumite młodzików -50kg)
• 3. miejsce – MAGDALENA JÓZEFOWICZ 

(kumite młodziczek +50kg)
• 3. miejsce – JAKUB KOPREK (kumite seniorów +80kg)
• 3. miejsce – KINGA JEZIERZAŃSKA 

(kumite młodziczek +50kg)
• 3. miejsce – JAKUB MYTYCH 

(kumite juniorów młodszych -65kg)


