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Kulturalny rozkład 
jazdy na początek 

2019 roku

100 lecie 
niepodległości

w Gminie Tarnów 
Opolski

Relacja z wejścia 
na Mount Everest
Nasi mieszkańcy na najwyższej

Górze Świata

Krzysztof Mutz
Wójt Gminy

Rudolf Urban
Przewodniczący Rady Gminy

Drodzy Mieszkańcy Gminy Tarnów Opolski,

minął kolejny rok i zbliżają się długo oczekiwane, 

magiczne Święta Bożego Narodzenia. 

Nadchodzi wyjątkowy dzień w roku, w którym gasną spory, 

milkną kłótnie, a otwierają się ludzkie serca. 

Pięknie ustrojona choinka, wesołe dźwięki kolęd, radość, 

ciepło, życzliwość i nadzieja niech oznajmiają, 

że nadszedł czas odpoczynku i świętowania.

Niech magia Bożego Narodzenia sprawi, 

że radość i miłość zawita do każdego domu 

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

Życzymy Państwu najpiękniejszych 

Świąt Bożego Narodzenia 

i pomyślnego Nowego 2019 Roku
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Informacja dotycząca zimowego 
utrzymania dróg w gminie 

w sezonie 2018/2019
Zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gmi-

ny zajmować będzie się Park Technologiczno-innowacyjny 
sp. z o. o w Przyworach ul. Wiejska 13.

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

W razie zgłoszeń nr kontaktowe tel. 503 576 146 
Dyżur – tel. 510 067 882

Przypominamy mieszkańcom, iż zgodnie z regulami-
nem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
zobowiązuje się do:

1) Niezwłocznego uprzątnięcia ze śniegu, lodu i błota 
chodnika bezpośrednio przyległego do nieruchomości 
przez:

• Odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ru-
chu pieszych lub pojazdów,

• Podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ogra-
niczających śliskość chodnika, przy czym piasek lub 
inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć 
z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego 
zastosowania.

2) Usunąć sople lodowe i nawisy śniegu z dachów nieru-
chomości służących do użytku publicznego bezzwłocz-
nie po ich pojawieniu się.

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

Na terenie gminy zlokalizowane są drogi należące do nw. 
Zarządców:
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ul. Książąt Op., Opole

Drogi utrzymywane przez ZDP w Opolu

NR DROGI NAZWA ULICY

M. Kąty Opolskie

1716 Kościelna, Odrzańska

1768 Szeroka

M. Kosorowice

1712 Opolska, Tarnowska

1829 Św. Jacka
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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

NR DROGI NAZWA ULICY

M. Miedziana

1712 Wiejska

M. Nakło

1749 Raszowska

1750 Tarnowska

M. Przywory

1712 Zawadzkiego

M. Raszowa

1712 Ozimska

1748 Cygana

1749 Nakielska

1764 Mickiewicza

M. Tarnów Opolski

1712 Klimasa (od 1767), Dworcowa (do 1767)

1767 Powstańców Śl.

1750 Nakielska

M. Walidrogi

1751 Dąbrowicka

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

Bieżące informacje dotyczące przejezdności i stanu dróg 
w okresie zimowym można uzyskać w Obwodzie Drogo-
wym Chrząstowice pod nr tel. 605 424 010, lub u dyżur-
nego akcji zimowej tel. 604 428 460, jak również w siedzibie 
Zarządu Dróg Powiatowych tel. 77 411 40 69, 441 40 70 lub 
dyżur: tel. 694 907 485, 604 428 460

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu do obowiązku 
którego należy odśnieżanie ul. Krapkowickiej na trasie Kąty 
Op. – Przywory.

Informację o zimowym utrzymaniu dróg można uzyskać 
pod nr tel. 77 458 13 32, 459 18 80, 459 18 00.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 
obowiązek utrzymania Drogi Krajowej nr 94 Opole – Strzel-
ce Op. 

Informacji oraz zgłoszeń dot. zimowego utrzyma-
niu dróg można dokonać pod nr tel. 77 461 36 56, 
tel. kom. 600 241 560.
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„Są w życiu rzeczy, 
które warto…”

– zwłaszcza w okresie świątecznym

Okres świąteczny to czas podsumowań, przygotowań 
do Nowego Roku ale też czas refleksji i pomagania 

innym. Profesor Bartoszewski mówił, że „Są w życiu rze-
czy, które warto, są rzeczy które się opłaca i nie zawsze 
to co warto się opłaca, nie zawsze to co się opłaca warto”- 
cieszę się, że wielu naszych mieszkańców widzi potrzebę 
działania i pomocy innym – to pokazuje, że zachowują 
w życiu właściwe proporcje – podsumowuje Wójt Krzysz-
tof Mutz.

Red.: To Pana pierwsze święta w nowej – kolejnej już kadencji 
Wójta Gminy Tarnów Opolski. Czy ma Pan w związku z tym 
jakieś przemyślenia i postanowienia „świąteczne”?
Krzysztof Mutz: Każde święta to czas refleksji, niezależnie 
od tego, jakie piastuje się stanowisko. Mnie również to do-
tyczy. Przede wszystkim to czas radosny – wynik wybor-
czy, który uzyskałem, to bardzo mocny mandat zaufania 
społecznego, za który bardzo moim wyborcom dzięku-
ję. Czuję się zmotywowany do działania, żeby przekonać 
mieszkańców, że wciąż chcę dla gminy jak najlepiej i zrobię 
wszystko, co w mojej mocy, żeby wykorzystać i rozwinąć 
jej potencjał. Plany mamy ambitne. Ja staram się pracować 
na najwyższych obrotach a plany na kolejne lata są duże 
i wymagają maksymalnego zaangażowania. Jedną z najważ-
niejszych refleksji jest taka, żeby słuchać uważnie głosów 
mieszkańców i ich potrzeb. W tracie kampanii spotykałem 
się z mieszkańcami wszystkich sołectw i miałem okazję 
do naprawdę ważnych rozmów. Usłyszałem zarówno głosy 
pochwały, jak i konstruktywnej krytyki. Za jedno i drugie 
jestem wdzięczny. Postaram się wprowadzić usprawnienia 
tam, gdzie jest to możliwe, aby pracować na rzecz gminy 
jeszcze lepiej. Oczywiście – praca samego wójta to za mało 
– praca na rzecz gminy to gra zespołowa. Musimy wszyscy – 
urzędnicy, radni, sołectwa, stowarzyszenia, oświata, miesz-
kańcy – szukać wspólnie dobrych rozwiązań, unikać niepo-
trzebnych konfliktów. Wtedy osiągniemy nawet najbardziej 
ambitne cele.

Red.: Ostatnio w gminie dzieje się znów wiele dobrego, jeśli 
chodzi o inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności. Może ten 
dobry klimat współpracy już istnieje?
K. M.: W pewnych obszarach na pewno. Jestem dumny, 
że mieszkam i zarządzam gminą, gdzie większość ludzi 
zachowuje w życiu właściwe proporcje, gdzie pomaganie 
i praca są rzeczą naturalną, jak oddychanie… Cieszy mnie, 
gdy mieszkańcy reagują na krzywdę innych, organizując 
spontanicznie pomoc i wsparcie. Ale nie tylko to – mamy 
aktualnie dwie duże akcje sołeckie, których celem jest po-
prawa warunków lokalnej społeczności. Mam na myśli Kąty 
Opolskie, gdzie cała społeczność zaangażowała się w zbiór-
kę na nowy plac zabaw i Kosorowice, gdzie Bracia Dyga 
wraz z pomocnikami poruszają niebo i ziemię aby zebrać 
środki na budowę nowego wielofunkcyjnego boiska sporto-
wego pod hasłem: „Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San 
Francisco! ”. Wierzę, że zarówno jednym jak i drugim uda 
się osiągnąć cel i sam chętnie przyłożę do tego rękę. Mam 
motywację, bo widzę ich ciężką pracę i determinację. Poza 

tym, takie działania niesamowicie integrują mieszkańców 
– podczas wspólnej pracy przebywają często w swoim towa-
rzystwie, rozmawiają, a skutek jest taki, że zaczynają się lu-
bić. A ludzie, którzy się lubią, nie marnują czasu na kłótnie 
i złe emocje. Poza tym, inwestycje, które będą owocem tych 
akcji, posłużą nie tylko mieszkańcom Kątów czy Kosoro-
wic ale całej gminie, bo te gościnne sołectwa nie zamyka-
ją swoich placów zabaw czy boisk przed gośćmi – a wręcz 
przeciwnie.

Red.: Jeśli mowa o inwestycjach sportowych, to inne sołectwa 
też na takie czekają i pracują…
K. M.: To prawda. Jesteśmy teraz na etapie planowania grun-
townej przebudowy i remontu stadionu sportowego w Tar-
nowie Opolskim a będzie to inwestycja służąca całej gmi-
nie. Muszę podkreślić, że nad koncepcją pracujemy wspól-
nie ze sportowcami, reprezentowanymi m.in. przez Pana 
Prezesa GKS Piomar Tarnów Opolski – Przywory Dariusza 
Kochanka. Jego pomoc jest tutaj bardzo istotna. Nie można 
też zapomnieć o innych klubach, które pracują na rzecz ich 
rozwoju i poprawy infrastruktury – mam tu na myśli m.in. 
Raszową, Nakło czy Kąty Opolskie. Cieszę się, że nie tylko 
czekają na dotację ale dają też wiele od siebie poprzez pracę 
czy pozyskiwanie grantów i sponsorów.

Red.: Czego chciałby Pan życzyć mieszkańcom gminy Tarnów 
Opolski z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego 
Nowego Roku 2019?
K. M.: Przede wszystkim zdrowia, spokoju, świąt spędzo-
nych w życzliwym gronie najbliższych i przyjaciół, oddechu 
od wszystkich trosk i niepowodzeń a w Nowym Roku opty-
mizmu i odwagi do realizacji zamierzonych celów. Tak jak 
powiedziałem wcześniej, cytując profesora Bartoszewskie-
go, w życiu najważniejsze jest zachowanie właściwych pro-
porcji, wtedy wszystko staje się prostsze. I takich prostych, 
bezpiecznych życiowych dróg każdemu z naszych miesz-
kańców i gości życzę.
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(Nie) zwyczajne pa, pa, pa…
O tym, że w orkiestrach dętych jest siła, śpiewała nie-

gdyś Halina Kunicka. Mimo tryumfalnego pochodu przez 
Polskę różnorodnej maści muzyków i muzyki zwanej popu-
larną, nadal nie brak amatorów słuchania niepowtarzalnego 
brzmienia tub, rożków, puzonów, klarnetów i fanfar. Z ini-
cjatywy Stowarzyszenia Fair Play przy dofinansowaniu Po-
wiatu Opolskiego i Gminy Tarnów Opolski Gminny Ośro-
dek Kultury podjął się współorganizacji Festiwalu Orkiestr 
Dętych Działających w Powiecie Opolskim. W niedzielę 23 
września plac przy tarnowskiej siedzibie OSP opanowali mu-
zycy. Stamtąd barwny i dźwięczny korowód przemaszerował 
przez wieś, podążając krokiem marszowym do Domu Kul-
tury. Podczas przemarszu można było zauważyć, że „orkie-
stranci dęci” to nie tylko doświadczeni, zaprawieni w mar-
szach starzy wyjadacze, co to ustniki zjedli podczas licz-
nych świeckich i kościelnych uroczystości, ale też młodość, 
wdzięk i uroda młodych wykonawców i wykonawczyń (tak, 
tak, dziewczęta i młode kobiety coraz liczniej opanowują 
tę wybitnie kiedyś męską dziedzinę). 

Do przeglądu stanęło pięć orkiestr. Przed Domem Kul-
tury wszystkie zespoły wspólnie wykonały jeden utwór. 
To brzmiało! Gościem specjalnym imprezy była grupa Ku-
dłaty & Gentelmen’s Orkiestra. Koncert zespołu pozwolił 
uczestnikom zebrać siły i przygotować własne prezentacje 
na scenie sali widowiskowej. Wspaniałe wykonania i nieba-
nalne aranżacje utworów reprezentujących wszystkie nurty 
muzyczne wzbudzały zachwyt, któremu widzowie dawali 
wyraz entuzjastycznymi oklaskami. Po uczcie muzycznej 

z barwnym pokazem tańca wystąpił zespół WAL–NAK. 
Na koniec wręczono nagrody i podziękowania.

Imprezę z właściwą sobie werwą prowadziła żywiołowa 
Dominika Bassek. Nad bezpieczeństwem uczestników czu-
wali druhowie z OSP Tarnów Opolski. Panie z Klubu Senio-
ra częstowały pyszną grochówką i gorącymi napojami.

 � Puchar Starosty otrzymał – BSA BRAS z Opola
 � Puchar Wójta Tarnowa Opolskiego – Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Chrząstowic

 � Puchar Stowarzyszenia Fair Play – Orkiestra Dęta
Gminy Komprachcice

 � Wyróżnienia: 
• Orkiestra Dęta z Dobrzenia Wielkiego oraz 
• Orkiestra Dęta Zakładów Wapienniczych

ZW LHOIST S.A
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Dzięki wsparciu finansowemu ZW „LHOIST” S.A. oraz 
Gminie Tarnów Opolski mogliśmy obejrzeć spektakl w peł-
nej obsadzie i pięknej scenografii.

Aktorskie talenty
Działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury grupa te-

atralna zyskała „starszą siostrę”. Swoje talenty aktorskie ob-
jawili ludzie dojrzali. Utworzyli oni zespół pod znamienną 
nazwą TO SIĘ UDA. Kierowany wprawną ręką instruktora – 
reżysera i scenarzysty Tomasza Stochniała – zespół przygo-
tował spektakl „Rejs – czyli radość, wolność i inne głupoty”. 
Pod tym barokowym tytułem kryje się niezwykła, pełna ga-
gów i absurdalnych zdarzeń historia podróży żądnych przy-
gody pasażerów statku rzecznego Kazimierz Wielki. 

Wcielający się w role aktorzy podczas dwu spektakli 
(10.06 i 28.10br.) dali niezwykły popis prawdziwie profesjo-
nalnego kunsztu – z wielkim zaangażowaniem emocjonal-
nym nie tyle odtwarzając role, ile całkowicie się identyfiku-
jąc z granymi postaciami. Ich i reżysera wysiłki nagradzane 
były każdorazowo gorącymi brawami widzów. Gratulujemy 
talentów! Niecierpliwie czekamy na kolejną premierę wie-
rząc, że i tym razem TO SIĘ UDA!

Jak bawił się Wiedeń…
Skomplikowana intryga zranionego w swej dumie dra 

Fallke, prosta, lecz niepozbawiona niespodziewanych zwro-
tów akcji fabuła i dużo, bardzo dużo muzyki – arii, duetów, 
tańców… czyli „Zemsta Nietoperza” Johanna Straussa –
syna, to recepta na udany wieczór. Komiczna, pełna po-
myłek, niespodziewanych zdarzeń historia, nietuzinkowi 
bohaterowie ukrywający swą tożsamość pod maseczkami 
i przebraniem, pikantne historyjki …. Wszystko w rytmie 
nieśmiertelnego walca! Miła rozrywka w feerii barw, uczta 
dla zmysłów – czego trzeba więcej, by spędzić czas doskonale 
się bawiąc. Publiczność, która tłumnie odwiedziła tarnowski 
ośrodek kultury nagrodziła artystów zasłużonymi brawa-
mi, a Wójt Gminy Krzysztof Mutz serdecznie podziękował 
im za gościnny występ. Wszyscy członkowie zespołu zostali 
obdarowani różami. Opuszczający salę widowiskową widzo-
wie nucili cicho fragmenty arii – w tym nieśmiertelną „arię 
ze śmiechem”.



6

Gmina Tarnów Opolski

nr 4/2018Wydarzenia Kulturalne

Oglądają i dyskutują
Miłośnicy niebanalnych filmowych historii skupieni 

w działającym przy GOK dyskusyjnym Klubie Filmowym 
podczas swych comiesięcznych spotkań obejrzeli dwa filmy 
dokumentalne oraz trzy ciekawe produkcje reprezentujące 
współczesne nurty kina europejskiego. Grupa wiernych klu-
bowiczów niecierpliwie oczekuje kolejnych seansów przy ka-
wie. „Kinomaniacy” dziękują Gminnemu Ośrodkowi Kultu-
ry za możliwość oglądania nietuzinkowych projekcji i dzie-
lenia się przemyśleniami. Zapraszamy do klubu i życzymy 
wielu filmowych wrażeń w kolejnym roku!

Kino dla wszystkich
Do Tarnowa Opolskiego w sobotę 8 grudnia zawitało 

kino objazdowe. Mieszkańcom gminy zaproponowano obej-
rzenie 5 produkcji – w tym 3 pokazy obrazów właśnie wcho-
dzących na ekrany. W godzinach przedpołudniowych odby-
ły się seanse dla dzieci, później dla młodzieży i dorosłych.

Gminny Ośrodek Kultury zamierza podjąć współpracę 
z Profesjonalnym Kinem Objazdowym także w nadcho-
dzącym roku i organizować w kolejnych miesiącach takie 
pokazy.

Zachęcamy! Cola i popcorn – na miejscu, a bilety znacz-
nie tańsze niż w Opolu!

Świąteczne warsztaty
Tradycyjnie już placówki Gminnego Ośrodka Kultury 

w okresie okołoświątecznym zapraszają chętnych do dzia-
łań twórczych. W siedzibie GOK- u, jego filiach i podczas 
świątecznych jarmarków odbywają się warsztaty, podczas 
których powstają własnoręcznie wykonane – a więc niepo-
wtarzalne – świąteczne ozdoby, kartki, stroiki, wypiekane 
i zdobione są pierniczki… Jest radośnie, barwnie i kreatyw-
nie. Pachnie Świętami…

Kulturalny rozkład jazdy 
na początek 2019 roku

Babski Comber – 12.01. 2019r. godz. 20.00
Sołtys Wsi Kosorowice i Tarnów Opolski wraz z Gmin-

nym Ośrodkiem Kultury zapraszają panie na pełną niespo-
dzianek zabawę z zespołem METRON.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Zagra 13 stycznia 2019 roku. W ciągu dnia na ulicach 

miejscowości gminy Tarnów Opolski będzie można spotkać 
wolontariuszy. O godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury 
odbędzie się koncert.

Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci 
małych i bez focha – na zakup sprzętu dla specjalistycz-
nych szpitali dla dzieci.

23.01.2019r. godz. 15.00
Koncert Kolęd w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Ne-

pomucena. W programie kolędy i pastorałki w wykonaniu 
Zespołu Pieśni Ludowej Silesia Łubnian.
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ŻYCZENIA
Zieleń pachnie lasem, słoneczną gęstwiną,
jakby promień lata do domu przypłynął.
Świecą niby słońca elektryczne świeczki.
Wata na gałązkach jak białe owieczki.
A na czubku gwiazda wieczory ozłaca.

Co roku z choinką dzieciństwo powraca.
To zielone drzewko, ten zapach igliwia,
jak uścisk matczyn serce uszczęśliwia.

Na nadchodzący czas miłości życzymy głębokiego prze-
żywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, ciepłej rodzinnej 
atmosferze i radości. Niech nadchodzący rok będzie dla 
nas wszystkich czasem dobrych zdarzeń, pokoju i realizacji 
zamierzeń.

Dyrekcja, pracownicy i podopieczni 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki w Filii Biblioteki 

w Przyworach
Temat spotkania; „Historia naszego regionu”
Zaproszony gość; dr nauk historycznych, germanista 

Rudolf Urban, który przedstawił historię naszego regionu, 
od czasów współczesnych do 1945 roku.

 � przemiany polityczne w latach dziewięćdziesiątych i ich 
wpływ na życie śląskich rodzin

 � powstanie „Solidarności”
 � rola kościoła w przemianach społeczno-politycznych
 � życie rodzin na śląsku w okresie powojennym

Po zakończonej dyskusji została jeszcze omówiona książ-
ka Jeleny Czyżowej pt „Grzybnia”. Autorka przypisuje nie-
zwykłą rolę miejscu, w którym można przemyśleć własne 
życie, a miejscem tym jest nasza działka. W tej powieści 
działka nie jest przestrzenią sprzyjającą relaksowi czy zapo-
mnieniu o smutnej rzeczywistości, lecz miejscem, w którym 
spotyka się ze sobą teraźniejszość i przeszłość, zmarli z tymi 
jeszcze nienarodzonymi, a tytułowa grzybnia to przeszłość, 
z której wyrośliśmy, a która staje się wyjątkowo dotkliwa 
i namacalna. Główny bohater powieści to naukowiec, który 
prowadzi ciągły dialog ze zmarłymi rodzicami, którzy byli 
ludźmi pracy. Działka jak dla wielu ludzi w czasach komuni-
zmu, którzy zmuszeni byli za zarobkiem przenieść się ze wsi 
do miasta była ich namiastką utraconego gospodarstwa. On 
nie rozumiał ich miłości do uprawy ziemi, a oni jego fascy-
nacji nauką i literaturą. Żona bohatera, to kobieta sukcesu 
i spełniony handlowiec. Ma praktyczne podejście do życia, 
czego nigdy nie byli w stanie zrozumieć jej rodzice-intelek-

tualiści. Obydwoje i on, i ona nie są w stanie pogodzić się 
ze swoim pochodzeniem i z aspiracjami oraz poglądami ro-
dziców. Miejscowość, w której osadzona jest powieść to Czy-
żowa. Bardzo przejmująco i ciekawie opisuje nieszczęśliwe 
dzieciństwo swoich bohaterów oraz konflikt pokoleń, który 
służy jej również do ukazania zmian politycznych i społecz-
nych, jakie zaszły na przestrzeni lat. Autorka robi to znako-
micie i z ogromnym wyczuciem wnika w umysły swoich bo-
haterów. Ukazuje ich słabości, głęboko zakorzenione traumy, 
pragnienia i przede wszystkim ciężar, jakim jest dla nich ży-
cie. „Grzybnia” to przede wszystkim przejmująca opowieść 
o korzeniach, które ograniczają naszą swobodę, jednak 
każda próba ich wyrwania powoduje ból i prawdopodobnie 
skazana jest na klęskę. Nigdy nie uwolnimy się od naszej 
grzybni, więc pozostaje nam tylko ją zaakceptować i spróbo-
wać oswoić chociaż małą przestrzeń – działkę, w której przez 
chwilę poczujemy się wolni.

Monika Silarska

Konkurs „Obrazkowy regulamin 
biblioteki” w Nakle

Uczniowie klasy II PSP w Nakle, przyszli do biblioteki 
aby wykonać prace na konkurs ogłoszony przez Wojewódz-
ką Bibliotekę Publiczną w Opolu pt. „Obrazkowy regulamin 
biblioteki”. Na początku Pani bibliotekarka zapoznała dzie-
ci z siedmioma tematami przewodnimi, do których ma być 
wykonana praca. A były to: „Zapisz się do biblioteki”, Czy-
tający mający kartę biblioteczną mogą…”, „Zasady w naszej 
bibliotece”, „Co mogę wypożyczyć”, W bibliotece jest fajnie 
bo…”, „Z czego mogę korzystać na miejscu”, Savoir vivre 
w bibliotece”. Następnie dzieci wykonały prace na jeden 
z tematów przewodnich. Teraz prace zostaną dostarczone 
do WBP w Opolu.

Pasowanie na czytelnika 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Tarnowie Opolskim
9 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oddzia-

le dla dzieci odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy 
I a z Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim 
na czytelnika.

Na wstępie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Tarnowie Opolskim Monika Silarska przywitała wszyst-
kie dzieci oraz ich wychowawczynię mgr Aleksandrę Silar-
ską. Panie bibliotekarki Marysia i Jola odczytały z podziałem 
na role scenariusz” Pasowania na czytelnika”. Scenariusz 
oprócz słów przysięgi zawierał również zagadki o bohaterach 
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znanych przez dzieci baśni, wiersz o książce oraz życzenia 
i rady książki, aby los książek w rękach dzieci się polepszył.

Następnie dzieci złożyły ślubowanie i zostały pasowane 
na czytelnika przez Dyrektor Monikę Silarską.

Na pamiątkę tej uroczystości wszystkie dzieci otrzymały 
okolicznościowe dyplomy.

Maria Deutschmann, Jolanta Zdero

Lekcja biblioteczna w Tarnowie 
Opolskim

Również 9 listopada odbyła się lekcja biblioteczna dla 
uczniów klasy I a, którzy przyszli do biblioteki ze swoją wy-
chowawczynią mgr Aleksandrą Silarską z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Tarnowie Opolskim.

Tematem lekcji było „Pismo obrazkowe na glinianych 
tabliczkach”.

Na zaproszenie Dyrektor Moniki Silarskiej instruktor 
Magdalena Tarasiuk – Waga z Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Tarnowie Opolskim przygotowała i przeprowadziła 
z dziećmi zajęcia z wykorzystaniem gliny. Na wstępie opo-
wiedziała dzieciom zasady wytwarzania przedmiotów z gli-
ny. Następnie dzieci miały za zadanie wymyśleć sytuacje, 
która sprawiłaby im radość i przedstawić ją w formie ob-
razkowej na glinianej tabliczce. Uczestnicy z wielkim zaan-
gażowaniem przystąpili do pracy, a afekt końcowy widzimy 
na poniżej zamieszczonych zdjęciach.

Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci otrzymały w pre-
zencie od instruktor Magdaleny Tarasiuk – Waga wcześniej 
przygotowanego glinianego pomocnika ze swoim imieniem, 
który ma pomagać im w nauce.

Dzień z książką – książka,
którą warto przeczytać

Na zaproszenie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Tarnowie Opolskim Moniki Silarskiej na spotkanie z Klu-
bem Książki przybył Komendant Straży Leśnej Waldemar 
Wilk.

Po przywitaniu gościa i klubowiczów słowo wstępne 
na podstawie książki Davida Haskella „Ukryte życie lasu” 
wygłosiła Dyrektor biblioteki. Następnie zaproszony gość 
opowiedział o swoich spostrzeżeniach gospodarczych doty-
czących funkcjonowania Lasów Państwowych. Dowiedzieli-
śmy się o prawach rządzących się w otaczających nas lasach, 
o zwierzętach, ptakach oraz o roli człowieka w kształtowa-
niu i modyfikowaniu leśnego świata. Na spotkaniu pytań 
na temat lasu podło z grupy bardzo dużo, na które nasz gość 
chętnie odpowiadał.

Spotkanie tym razem trwające do późnych godzin wie-
czornych przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze, 
rozmawialiśmy o różnych sprawach, o których nie wiedzieli-
śmy do tej pory za co gościowi serdecznie dziękujemy.

Myślę, że to nie ostatnie nasze spotkanie, dlatego że te-
mat nie został do końca wyczerpany.

Monika Silarska

Mikołajkowe spotkanie 
w Przedszkolu Publicznym

w Przyworach
4 grudnia 2018 r dzieci z Przedszkola Publicznego 

w Przyworach wraz z rodzicami, spotkały się ze św. Mikoła-
jem. Na spotkanie z Nim przygotowaliśmy się już wcześniej 

poznając jego historię, jego dobroć, śpiewając piosenki i re-
cytując wierszyki.

Zapach pieczonych pierniczków, roznosił się już od tygo-
dnia po przedszkolu.

Dziękujemy Ci św. Mikołaju za odwiedziny, wspólną za-
bawę i worek prezentów. Mamy nadzieję, że za rok znowu się 
wszyscy spotkamy.

Polecamy nasz tradycyjny przepis:
PIERNIKI MIKOŁAJKOWE

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

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

Przedszkolaki z Przywór rozwijają 
czytelnictwo

Międzynarodowy projekt „Mały Miś 
w Świecie wielkiej literatury”

Celem projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury” 
jest rozwijanie czytelnictwa zgodnie z kierunkami polityki 
oświatowej państwa oraz z podstawą programową wychowa-
nia przedszkolnego.
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Głównym bohaterem projektu jest pluszowy miś, który 
odwiedza codziennie inny dom rodzinny naszych dzieci. 
Wraz z przedszkolakami u których gości, bawi się oraz zwie-
dza dom, ale przede wszystkim słucha bajek czytanych przez 
rodziców, babcie, dziadków, starsze rodzeństwo. W dzien-
niczku dzieci zapisują tytuł czytanej mu bajki, rysują ilustra-
cję do bajki lub odbijają swoje paluszki. Projekt zachęca do-
rosłych do głośnego czytania dzieciom i uświadamia o roli 
czytania w życiu dziecka. Czytanie jest dla dzieci źródłem 
przyjemności, wprowadza dziecko w świat literatury. Czyta-
nie na głos sprawia iż dziecko osłuchuje się z tekstem i zapa-
miętuje nowe zwroty i wyrażenia, tworzy warunki do różno-
rodnej aktywności dziecka.

Podziękowania
Dyrektor i Rada Rodziców Przedszkola Publicznego 

w Przyworach składa podziękowanie wszystkim rodzicom, 
rodzicom naszych absolwentów, ciociom i wujkom, rodzi-
com, których dzieci już niedługo rozpoczną edukację przed-
szkolną, nauczycielom i przyjaciołom naszego przedszkola 
za udział w zabawie Andrzejkowej a także wszystkim rodzi-
nom za okazaną pomoc, zaangażowanie, życzliwość w ciągu 
całego roku.

Serdeczne podziękowanie dla Restauracji Rumcajs 
za udostępnienie sali na spotkanie i zabawę z wesołym 
Mikołajem.

Bożonarodzeniowe inspiracje – warsztaty 
plastyczne dla rodziców w Przedszkolu 

w Przyworach

4 grudnia 2018r w naszym przedszkolu zorganizowali-
śmy warsztaty plastyczne dla rodziców, gdzie wykonywa-
liśmy stroiki i ozdoby świąteczne. Zorganizowanie takich 
zajęć pozwoliło poznać różne techniki plastyczne, odkryć 
skrywane talenty, a nauczycielom poszerzyć własny warsztat 
pracy o nowe doświadczenia i pomysły.

Przedszkolaki w bibliotece
Grupa przedszkolna, „Wesołe nutki” wraz ze swoimi 

opiekunkami wzięła udział w lekcji bibliotecznej poświęco-
nej misiom z okazji zbliżającego się „Światowego Dnia Plu-
szowego Misia”. Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłu-
chały bajki Dawida Mellinga „Kto przytuli Misia Tulisia”, 
którą przeczytała i omówiła Maria Deutschmann, oraz bajkę 
Joanny Bernat „Mały miś i Przytulanka”, którą przeczytała 
i omówiła Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika 
Silarska.

Dzieci wspólnie oglądały przygotowane dla nich wszyst-
kie dostępne w bibliotece bajki o misiach, a na zakończenie 
wychowawczyni mgr Jolanta Bogacka wypożyczyła 3 książki 
o misiach w celu przygotowania przez dzieci albumu o mi-
siach, które widziały na ilustracjach w oglądanych książkach.

Wieści z przedszkola 
w Kosorowicach

Przedszkolakom z Przedszkola Publicznego w Koso-
rowicach szybko minęły kolejne miesiące roku szkolnego, 
które obfitowały w wiele ciekawych wydarzeń i projektów 
edukacyjnych np. „Kuchcikowo zwiedza Europę”, „Mały 
Patriota” związany ze 100-leciem odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.

Odbyło się kilka imprez integracyjnych i uroczystości 
np. Bal z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, Pa-
sowanie na Przedszkolaka, Święto Pieczonego Ziemniaka, 
Dzień Pluszowego Misia.

W połowie listopada dzieci uczestniczyły w wycieczce 
do Nadleśnictwa Opole, gdzie poszerzały swoją wiedzę i za-
interesowania życiem lasu w czterech porach roku.

To tylko kilka najważniejszych wydarzeń, które bez 
wsparcia rodziców nie mogły by być zrealizowane. Dzięku-
jemy Rodzicom naszych milusińskich za bezinteresowną po-
moc i zaangażowanie w życie przedszkola.

Wychowawcy grup Stokrotek i Skrzatów

Wyraźni na drodze
Dzieci z II grupy Przedszkola Publicznego z Oddziałami 

Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim wzięły udział w II 
edycji akcji edukacyjnej „WyRaźni na drodze” pod patro-
natem Fundacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Marsz 
Zebry.
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Przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu z policjantem 
n/t podstawowych zasad i przepisów ruchu drogowego oraz 
przeszły trening prawidłowego przechodzenia przez ulicę.

Wszystkie dzieci zostały wyposażone w znaczki od-
blaskowe oraz kolorowanki i materiały dydaktyczne dla 
rodziców.

Przedszkolaki z Tarnowa 
Opolskiego świętują!!!

Piątkowy dzień 9XI 2018r. był bardzo uroczysty.
Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-

głości odbył się uroczysty Poranek Patriotyczny, w którym 
wzięły udział wszystkie przedszkolaki, pracownicy przed-
szkola i zaproszeni goście.

Przyszła do nas z-ca wójta p. Magdalena Chudowska, se-
kretarz gminy p. Czesław Bargiel, kierownik BOSS p. Maria 
Bochańska, dyrektor GBP p. Monika Silarska.

Ciekawa scenografia sali w barwach narodowych, od-
świętne stroje dzieci i dorosłych w biało-czerwonych bar-
wach uświetniły Tę piękną uroczystość. Program przygoto-
wany przez dzieci miał charakter patriotyczny, a jego celem 
było kształtowanie tożsamości narodowej realizowanej w ra-
mach projektu,, Mały Patriota” opracowanego przez n-li: Re-
ginę Gebauer, Agnieszkę Krajewską, Beatę Siedlak i Alicję 
Waluś. Każda z grup przedszkolnych zaprezentowała swój 
program artystyczny. Były wiersze, pieśni patriotyczne, pio-
senki o naszej Ojczyźnie i tańce.

Poranek Patriotyczny zakończył się o godz.11.11 odśpie-
wanym wspólnie 4 zwrotkowym hymnem państwowym. 
Przedszkole przyłączyło się do wspólnej akcji śpiewania Ma-
zurka Dąbrowskiego przez wszystkie placówki oświatowe, 
organizowanej przez MEN pod hasłem,, Rekord dla Niepod-
ległej”. Była to niezapomniana lekcja patriotyzmu i miłości 
do Ojczyzny.

Beata Siedlak

Wspólne Święto niepodległości 
w Szkołach w Kątach Opolskich 

i Tarnowie Opolskim
Dla upamiętnienia Narodowego Święta Odzyskania Nie-

podległości przez Polskę uczniowie dwóch szkół: w Kątach 
Opolskich i w Tarnowie Opolskim składali Polsce życzenia.

Uczniowie pisali na biało – czerwonych sercach za co ko-
chają swoją ojczyznę, za co cenią i szanują Polskę i z czego 
są z niej dumni.

Życzenia – serca – można było wrzucać do biało – czer-
wonej urny. Codziennie organizatorki tego niecodzienne-
go happeningu p. Joanna Korzec i p. Marzena Naumowicz 
umieszczały na mapie Polski „życzeniowe serca”.

Każdego dnia przybywało coraz to więcej serc i z serc 
płynących życzeń dla naszej ojczyzny.

Uczniowie w ten oto sposób w dniach od 5 do 10 listopada 
mieli możliwość upamiętnić wielkie poświęcenie milionów 
Polaków w drodze do odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI!!!

Joanna Korzec i Marzena Naumowicz

Radosna Niepodległość
W całej Polsce przedstawiciele różnych szkół uczcili 

Święto Odzyskania Niepodległości.
Z tej okazji uczniowie klas V–VIII i III gimnazjum PSP 

Kąty Opolskie uczestniczyli w uroczystym apelu zatytuło-
wanym „Radosna Niepodległość”. W programie artystycz-
nym przedstawiciele najstarszych klas przypomnieli wyda-
rzenia historyczne, dzięki którym dzisiaj możemy cieszyć się 
wolnością.

Piękna oprawa muzyczna, na którą składały się znane 
pieśni ułańskie, wprawiła zebranych nauczycieli i uczniów 
w podniosły nastrój.

Podczas uroczystości Pani Justyna Kocełuch ogłosiła 
zwycięzców konkursu plastycznego, jego uczestnicy wyko-
nali collage pt. „Polska – rzecz to piękna”. Nagrodę otrzyma-
li uczniowie klasy VIII.

Występ artystyczny przygotowała młodzież pod opieką 
nauczycieli: J. Kocełuch i J. Sadowskiej, A. Długosz.



11

www.tarnowopolski.pl

nr 4/2018 Wieści ze szkół/Z życia sołectw

Po uroczystym apelu wszyscy uczniowie i nauczyciele 
włączyli się w ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej” 
i odśpiewali czterozwrotkowy hymn Polski z okazji 100. 
rocznicy niepodległości naszej Ojczyzny.

J. Kocełuch, J. Sadowska

Proszę Państwa – Oto Miś!
26.11.2018 r. uczniowie z PSP w Kątach Opolskich po raz 

kolejny wzięli udział w uroczystych obchodach Światowe-
go Dnia Pluszowego Misia. Mimo coraz nowocześniejszych 
i coraz atrakcyjniejszych zabawek moda na misie nie prze-
mija. Tego dnia każde dziecko mogło przyjść do szkoły 
ze swoim pluszowym przyjacielem. Przybyły misie małe, 
średnie i bardzo duże, białe, brązowe, zielone. A każdy był 
piękny i wyjątkowy.

Nauczycielki: Sabina Firlus i Marzena Naumowicz przy-
gotowały gazetki tematyczne i wystawy. Postanowiły przy-
bliżyć dzieciom historię pluszowego misia w formie prezen-
tacji multimedialnej. Później uczniowie rysowali ich portre-
ty, uczyli się piosenek. Dowiedzieli się, że najbardziej znany 
miś na świecie, czyli Kubuś Puchatek, ma już 92 lata.

Ten dzień w szkole pełen był uśmiechu oraz wspólnej 
zabawy, jednak najwięcej radości sprawił dzieciom sam fakt 
zaprezentowania swojego misia kolegom i możliwość zaba-
wy z nim.

Nie ma Dzieci – są Ludzie! 
Wystawa poświęcona Januszowi Korczakowi

W październiku 2018 r. w bibliotece w PSP w Kątach 
Opolskich uczniowie mieli możliwość obejrzenia wystawy 
poświęconej niezwykłemu człowiekowi. Był nim Janusz Kor-
czak – lekarz, działacz społeczny, pisarz, ale również nauczy-
ciel i obrońca praw dzieci.

Był wielkim przyjacielem dzieci. Nie tylko je kochał i był 
dla nich dobry, lecz je szanował i przyznawał im prawa rów-
ne prawom dorosłych. Uczył także dzieci, że nie tylko mają 
prawa, lecz i obowiązki. Jego bohaterowie król Maciuś i Kaj-
tuś zapominają o tym i źle się kończą ich losy.

Wystawa ta miała na celu upamiętnienie życia i twór-
czości starego doktora, bo tak o nim mówili jego wycho-
wankowie Całe życie poświęcił dzieciom. Na pozór pozostał 
po nim w Treblince tylko symboliczny kamień z napisem: 
„Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) i dzieci”, a naprawdę – 
pamięć serdeczna w ludzkich sercach i myślach.

Janusz Korczak to wzór człowieka i nauczyciela, to naj-
piękniejsza, najszlachetniejsza postać w naszej literaturze. 
Oddał dzieciom wszystko, także własne życie. Nie ma Go 
wśród żyjących, ale jest wśród nas, obecny poprzez swoje 
mądre książki.

Coraz bliżej Święta – Kiermasz 
Bożonarodzeniowy w Raszowej
Dnia 2 grudnia 2018 r. odbył się w Raszowej Jarmark 

Bożonarodzeniowy we współpracy Zespołu Szkolno- Przed-
szkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae, Rady Rodzi-
ców, Rady Sołeckiej, Koła DFK, OSP Raszowa. Na specjalnie 
przygotowanych stoiskach znalazły się własnoręcznie wy-
konane bożonarodzeniowe dekoracje, m.in. choinki z szy-
szek, wspaniałe stroiki, bombki, aniołki, ozdoby choinkowe, 
świeczniki itp.

Kiermasz swoim występem rozpoczęła Vanessa Gonsior 
z Antoniowa, a także mieliśmy okazję wspólnie pokolędo-
wać z duetem „To jest to, ” w składzie- p. Iwona Pietruszka 
i p. Jerzy Kaufmann. Następnie przyszedł czas na naszych 
przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej. Program ar-
tystyczny składał się ze znanych, a także mniej popularnych 
piosenek, kolęd, pastorałek, z tańców i świątecznych przed-
stawień. Uczniowie nie tylko śpiewali, grali także na instru-
mentach i recytowali wiersze.



12

Gmina Tarnów Opolski

nr 4/2018Z życia sołectw

Słuchając przepięknych kolęd i pastorałek, przy pysz-
nych świątecznych ciastach i piernikach radośnie spędzono 
to niedzielne popołudnie. Kiermasz odwiedziło wielu zna-
komitych gości: Zastępca Wójta p. Magdalena Chudowska, 
p. Skarbnik Aneta Knapik, Przewodniczący Rady Gminy p. 
Rudolf Urban, p. Zygmunt Pietruszka oraz wielu innych rad-
nych Gminy Tarnów Opolski.

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych Ra-
szowa tętniła życiem, a wspólnie spędzony czas wprowadził 
nas w magiczną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy i za-
praszamy już za rok na kolejny Kiermasz Bożonarodzeniowy!

Z całego serca życzymy wszystkim błogosławionych i ra-
dosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślno-
ści w Nowym Roku!

Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae w Raszowej

Podziękowania
Sołtys wsi Tarnów Opolski serdecznie dziękuje wszyst-

kim zaangażowanym w tegoroczne przedsięwzięcia na tere-
nie naszej miejscowości.

Bez Waszego uczestnictwa, pomocy i wsparcia, czy 
to w pielęgnację kwiatów, inicjatywy porządkowe, czy też or-
ganizację imprez kulturowych, sportowych i integracyjnych 
naszych mieszkańców, nie byłoby u nas tak różnorodnie.

Korzystając z okazji, iż zbliża się koniec kadencji sołty-
sa i Rady Sołeckiej, pragnę w szczególności podziękować jej 
członkiniom i członkom za dotychczasową współpracę, ale 
także słowa podziękowania skierować do organizacji spo-
łecznych, z którymi wspólnie działaliśmy na rzecz naszej 
wsi: Ochotniczej Straży Pożarnej, Klubowi Seniora i LZS 
GKS Piomar, oraz do instytucji: Gminy Tarnów Opolski, 
w szczególności Gminnego Ośrodka Kultury, Hali Sporto-
wej, naszego przedszkola i szkoły. Ponadto chciałbym zło-
żyć wyrazy uznania dla imponującej działalności społecznej 
i charytatywnej naszej Parafii. Dziękuję również za wszelkie 
inicjatywy na rzecz polepszenia naszej infrastruktury.

Życzę Państwu spokojnych i pogodnych Świąt oraz 
szczęśliwego Nowego Roku w duchu nowej energii i udanych 
postanowień noworocznych.

Wasz sołtys
Paweł Kampa

Imieniny u Marcina
10 listopada tarnowscy strażacy, Rada Sołecka i Gminny 

Ośrodek Kultury zorganizowali wspaniałe imieniny Mar-
cina. Przecież święty Marcin to patron parafii w Tarnowie 
Opolskim, więc mieszkańcy mieli co świętować. Obchody 

dnia świętego Marcina rozpoczęły występy dzieci z tarnow-
skiego przedszkola i szkoły podstawowej. W międzyczasie 
można było zjeść pachnące, jeszcze cieplutkie, rogale wy-
piekane na miejscu lub pyszne ciasto upieczone przez rodzi-
ców i napić się grzańca, by ocieplić trochę ten listopadowy 
wieczór. W strażackim garażu, GOK w Tarnowie Opolskim 
zorganizował warsztaty rękodzielnicze, które cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem. Dzieciaki czerpały wielką ra-
dość z tworzenia gęsi ze styropianu, malowania ogromnego 
lampionu i innych atrakcji. Oczywiście, nie obyło się bez tra-
dycyjnego już, liczenia Marcinów, którzy otrzymali drobne 
upominki od sołtysa. O 16.45 wyruszył pochód za świętym 
Marcinem, w postać którego wcielił się Tomasz Rega, który 
przyjechał w swojej pięknej zbroi, na koniu. 

Dzieci, które przemaszerowały za nim ulicami Tarnowa 
z lampionami otrzymały rogale. Następnie wszyscy mo-
gli zachwycić się niesamowitym występem tancerzy ognia! 
Z zapartym tchem obserwowano taniec z elementami pi-
rotechniki. Impreza imieninowa Marcina wpisała się już 
na stałe w kalendarz tarnowskich imprez i cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. Jest to okazja do integracji, 
miłego spędzenia czasu, kultywowania tradycji i poznawa-
nia historii.

Katarzyna Zyła,
fot. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim

Jarmark Świąteczny 
na szczytny cel

2 grudnia w Kątach Opolskich odbył się Jarmark Świą-
teczny, który zorganizowała rada solecka we współpracy 
z restauracją Joanna. Samo wydarzenie odbyło się na par-
kingu restauracji, gdzie na mieszkańców i gości czekały na-
mioty oraz paleniska, przy których można się było ogrzać. 
Występ przedszkolaków oraz uczniów PSP w Kątach Opol-
skich, koncert chóru Cantabiles oraz warsztaty Gminnego 
Ośrodka Kultury uświetniły to wydarzenie. 

Mimo niesprzyjającej pogody odwiedzających było bar-
dzo dużo. A wszystko to aby po raz kolejny zebrać fundu-
sze na szczytny cel- Nowy Plac Zabaw. Rada solecka przy-
gotowała piękne stroiki i ozdoby, mieszkańcy pyszne ciasta 
i pierniki, a restauracja Joanna smaczny bigos. Zaintereso-
wanie było tak duże, ze wszystko zostało wyprzedane. Go-
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ście otworzyli swoje serca, a Restauracja Joanna cały dochód 
ze sprzedaży bigosu ofiarowała na rzecz zbiorki. Nie zabra-
kło również świętego Mikołaja który dla każdego dziecka 
przyniósł słodki prezent. W ramach kiermaszu uzbierali-
śmy 3 615 zł! Na koncie naszej zrzutki jest już ponad 20 000 
zł- za co z całego serca dziękujemy. Za pomoc w organiza-
cji Rada Solecka pragnie podziękować Restauracji Joanna, 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz zaangażowanym na-
uczycielom i zawsze przychylnym mieszkańcom.

Warsztaty Świąteczne 
w Miedzianej

Ruszył cykl warsztatów o tematyce Świątecznej na świe-
tlicy w Miedzianej prowadzony przez Joannę Pietruszka. 
Pierwszy to Wianki adwentowe. 20 Pań nie tylko z Miedzia-
nej miało okazję jak co roku zrobić własnoręcznie dekorację 
adwentową. Tym razem był to wianek. W sympatycznej at-
mosferze powstały prawdziwe perełki.

Relacja z wejścia na Mount Everest
Kiedy przed dwudziestoma laty znaleźliśmy się po raz 

pierwszy w Tatrach, góry wysokie urzekły nas bezgranicz-
nie. I choć początki były trudne – dolinki i niewielkie szczy-
ty, nasze serca wewnętrznie „gnały” gdzieś wyżej. Przez te 
lata wracaliśmy w Tatry wielokrotnie, a „apetyt rósł w miarę 
jedzenia”. Kiedy zatłoczone szlaki przestały nam wystarczać, 
chcieliśmy spróbować czegoś więcej.

Do turystyki zimowej przygotowywaliśmy się jak najle-
piej, poznaliśmy tajniki poruszania się w terenie śnieżno – 
lodowym oraz radzenia sobie

w sytuacji zagrożenia lawinami, a umiejętności szlifowa-
liśmy na kursie turystyki zimowej. Tatry zimą – to było to!

Jednak świadomy górołaz zawsze zdaje sobie sprawę 
z pewnych ograniczeń związanych np. z umiejętnościami, 
czy możliwościami organizmu. Wtedy znajomi pokazali nam 
kolejną super rzecz – wspinaczkę skałkową. To, oraz zmiana 
przepisów dotyczących uprawiania taternictwa, otworzyło 
nam nowe możliwości związane z eksplorowaniem polskich 
gór wysokich. Postanowiliśmy spróbować turystyki pozasz-
lakowej i tym sposobem, wraz z Kosorowiczaninem, Danie-
lem Pietrkiem, w zeszłym roku stanęliśmy na szczycie Mni-
cha, a w tym roku na Mięguszowickim Szczycie Czarnym.

W tyle głowy „coś” nas gnało dalej i dalej, wyżej i wy-
żej... Pojawiła się myśl, żeby chociaż raz zobaczyć góry jesz-
cze wyższe, jeszcze potężniejsze, może Alpy, a może nawet 
Himalaje? I wtedy pojawiło się MARZENIE! Na początku 
niemalże równorzędne z lotem w kosmos, ale było! Nasze 
górskie umiejętności ewoluowały, możliwości organizmu też 
i wtedy postanowiliśmy, że na pewno tam pojedziemy.

Kiedy w grudniu 2015 roku dowiedzieliśmy się o projek-
cie Polskie Himlaje 2018 wiedzieliśmy, że to nasza szansa. 
Projekt miał na celu uczczenie 100 lecia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę poprzez bieg i trekking 100 osób w Hi-
malajach – górach poniekąd polskich, gdyż zimą 10 z pośród 
wszystkich 14 ośmiotysięczników zostało po raz pierwszy 
zdobytych przez Polaków. Jak powiedział wybitny polski hi-
malaista Leszek Cichy, pierwszy zdobywca (wraz z Krzysz-
tofem Wielickim) Mount Everestu zimą, w projekcie mógł 
wziąć udział każdy zdrowy i sprawny Polak. Postanowili-
śmy dołączyć do projektu. Chęć przystąpienia do projektu 
zgłosiło 3500 osób, z czego ostatecznie ok. 1000 okazało się 
zdecydowanych. Po wstępnej selekcji pozostało ok. 350 osób, 
które poprzez bieg lub trekking chciało uczcić POLSKĘ 
NIEPODLEGŁĄ.

Ale zgłoszenie to jedno, a możliwości i ograniczenia or-
ganizmu to drugie. Trzy lata to całkiem sporo, można się 
solidnie przygotować kondycyjnie poprzez treningi siło-
we i wytrzymałościowe, wprawdzie nie zawsze było łatwo, 
nie zawsze chciało się wyjść na trening, ale wiedzieliśmy, 
po co to robimy! No i oczywiście góry! A ponieważ nie wie-
dzieliśmy, jak nasz organizm będzie funkcjonował w górach 
bardzo wysokich, pojawił się kolejny pomysł – a może wej-
ście na Mont Blanc – najwyższy (w/g Międzynarodowej Unii 
Geograficznej) szczyt Europy?

I zaczęły się przygotowania do wyprawy, a że w roku 
odzyskania przez Polskę niepodległości, postanowiliśmy 
na szczyt zabrać biało – czerwoną flagę. Najbliższa naszemu 
sercu jest oczywiście nasza Mała Ojczyzna – Kąty Opolskie, 
więc była to biało – czerwona z dedykowanym napisem. 
Na Mont Blanc stanęliśmy 26 czerwca 2018 roku w towarzy-
stwie, a jakże, Daniela Pietrka z Kosorowic!
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Wtedy poznaliśmy możliwości naszych organizmów 
na wyższych wysokościach, wiedzieliśmy już czego sie spo-
dziewać i co to znaczy „mniej tlenu”. Mont Blanc to 4810 
m.n.p.m., celem trekkingu w ramach projektu Polskie Hima-
laje 2018 była natomiast baza pod Mount Everestem – 5364 
m.n.p.m. i szczyt Kalla Patthar – 5643 m.n.p.m. Aklimaty-
zacji nie można bagatelizować! Ale byliśmy spokojni, nasz 
trek miała poprowadzić jedna z najwybitniejszych polskich 
alpinistek i himalaistek – Anna Czerwińska, zdobywczyni 
sześciu ośmiotysięczników i Korony Ziemi, byliśmy w do-
brych rękach.

Trzy lata czekania i trzy lata przygotowań. W październi-
ku tego roku spełniło się największe nasze górskie marzenie! 
Pojechaliśmy w Himalaje! I choć chwilami było ciężko, a or-
ganizm walczył o każdy wdech – udało się! 18 października 
dotarliśmy do Everest Base Camp, a 19 października stanęli-
śmy na Kalla Patthar, który jest jednocześnie naszym rekor-
dem wysokości. Dobre przygotowanie fizyczne i wspaniała 
aklimatyzacja, o którą ostatecznie zamiast pani Anny Czer-
wińskiej zadbał wybitny himalaista Dariusz Załuski, pozwo-
liły nam cieszyć się tą chwilą bez jakichkolwiek dolegliwości.

Pod najwyższym szczytem świata rozpięliśmy nasz sym-
bol narodowy – polską flagę. Co jeszcze możemy zrobić dla 
Polski Niepodległej? Dla naszej Małej Ojczyzny – Kątów 
Opolskich? Najważniejsze, że obok miłości do gór jest w na-
szych sercach miejsce dla Niej!

Marzenie spełnione – i co dalej? Nasze życie to nie pust-
ka. Już mamy „w głowie” parę szczytów, już nieśmiało poja-
wiają się jakieś plany... Jest przecież jeszcze tyle gór na któ-
rych warto by rozpostrzeć Biało – Czerwoną z nazwą Kąty 
Opolskie!

Dorota i Dariusz Matuszekowie

Zawodnicy ASW nie odpoczywają 
nawet w niedzielę

Podopieczni sensei Pawła Paponia startowali wczoraj 
w Ogólnopolskich Mistrzostwach Województwa Łódzkie-
go Karate Kyokushin. Karatecy z Opolszczyzny wywalczyli 
łącznie 5 medali. Turniej rozgrywany był wyłącznie w kon-
kurencjach kata – bez kumite. Serdecznie dziękujemy Spon-
sorowi Klubu – Firmie MASA Sp. z o.o. za współfinansowa-
nie wyjazdu, oraz Panom Januszowi Mytychowi i Grzego-
rzowi Baranowi. Kierownikiem Akademii był sensei Zdzi-
sław Kaliciak, natomiast zdjęcia wykonywał Jakub Mytych, 
który leczy kontuzję i do końca roku nie będzie już startował.

W zawodach Akademie reprezentowali: Daria Baran, 
Kinga Jezierzańska, Aleksandra Rutkowska, Magdalena 
Józefowicz, Kacper Pawelec, Szymon Zawada, Nadia Pierz, 
Patryk Soworka, Piotr Kalemba, Alan Krawców, Bartosz Py-
dych, Mateusz Bartylla i Kacper Kaczmarczyk.

 � I m. – Daria Baran (kata kadetek)
 � III m. – Magdalena Józefowicz (kata młodziczki)
 � III m. – Nadia Pierz (kata dziewcząt do 10. lat)
 � III m. – Patryk Soworka (kata juniorów mł.)
 � III m. – Alan Krawców (kata młodzicy)

Minimalnie za podium znaleźli się: Szymon Zawada 
i Bartosz Pydych, którzy zajęli w swoich kategoriach czwar-
te miejsca. Do finału wszedł Mateusz Bartylla, jednak także 
znalazł się za podium. Cieszymy się, ze tak mocno i od wie-
lu lat wspierają nas Gminy: Tarnów Opolski i Zdzieszowi-
ce, dzięki którym wychowaliśmy już wielu wspaniałych 
sportowców.

Inauguracja IX Edycji 
Tarnowskiej Ligi Futsalu
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1 grudnia na hali sportowej w Tarnowie Opolskim miało 
miejsce oficjalne rozpoczęcie rozgrywek halowej piłki noż-
nej. W tej edycji weźmie udział 6 drużyn, które rozegrają 
ze sobą mecze systemem ,,każdy z każdym’’ mecz-rewanż.

Po pierwszych dwóch kolejkach, które zostały rozegrane 
w sobotę i niedzielę z sześcioma punktami liderem tabeli jest 
Tomi Markt, który broni mistrzowskiego tytułu. W 6 roze-
granych spotkaniach padło już łącznie 65 bramek. Na czele 
klasyfikacji strzelców jest Mateusz Weidler z drużyny FC 
Narcos z ośmioma bramkami.

Mecze rozgrywane będą w weekendy według podanego 
terminarza, który dostępny jest na stronie internetowej hali 
sportowej. Ostatnia kolejka planowana jest na 20 stycznia – 
wtedy poznamy zwycięską drużynę IX Edycji Tarnowskiej 
Ligi Futsalu. Serdecznie zapraszamy kibiców na trybuny hali 
w Tarnowie Opolskim przy ulicy Kopernika 10a.

III Bieg Tarnowski za nami
18 listopada 2018 r. odbył się już trzeci Bieg Tarnowski 

pod patronatem Wójta Gminy Tarnów Opolski i Nadleśnic-
twa Opole. Od samego rana na stadionie Skalnika wyczuwal-
na była atmosfera rywalizacji i czekających wszystkich kibi-
ców emocji. Przedsmakiem biegu głównego, którego start 
zaplanowano w samo południe były biegi najmłodszych. 
O godzinie 10:00 na bieżni stadionu pojawili się najmłodsi 
biegacze. Przedszkolaki były podekscytowane możliwością 
otwarcia imprezy, zaprezentowania się szerszej publiczności 
i pokazania, że przyszłe nadzieje olimpijskie mieszkają rów-
nież w naszej gminie.

Najmłodsze dzieci biegły na dystansie 200 m, trochę star-
sze na dystansie 400 m, a całkiem duże na dystansie 1000 m. 
Dzieci miały w sobie duży pierwiastek rywalizacji, ale naj-
ważniejszy był udział w imprezie i dobra zabawa. Dla każde-
go uczestnika przygotowane były pamiątkowe medale, a dla 
najlepszych puchary ufundowane przez Wójta. Po dekoracji 
zwycięzców, bieżnia stadionu została zwolniona dla doro-
słych biegaczy, których czekało 10 kilometrów biegu przez 
leśne ścieżki i z powrotem na stadion. Rozgrzewka była in-
tensywna i od razu było widać, że biegacze, którzy przyje-
chali, chcą uzyskać jak najlepszy wynik. Na starcie ustawiło 
się ponad 300 uczestników. Chwilkę po godzinie 12:00 Wójt 
Gminy Tarnów Opolski Krzysztof Mutz wystartował zawod-
ników, którzy ruszyli na trasę. A trasa była bardzo przyjem-
na dla wzroku ze wglądu na kolorowe liście leżące tuż przy 
leśnych ścieżkach. Ważnym punktem trasy był 6 kilometr, 
gdzie tuż obok znajduję się historyczne miejsce- Księży Dół. 
Z miejscem tym wiąże się niezwykła legenda. W XVII wie-

ku, w czasie wojny trzydziestoletniej, kiedy najeźdźca grabił 
dobytek i mordował mieszkańców okolicznych wsi, w tym 
również Tarnowa Opolskiego, proboszcz Schaff zebrał 
swych wiernych parafian i uciekł z nimi do pobliskich lasów 
ukrywając się właśnie tam.

Wracając do biegu to po prawie 36 minutach od startu 
zwycięzca zawodów zameldował się na mecie III Biegu Tar-
nowskiego a dokładnie Kamil Baron, który w zeszłym roku 
dokonał tego samego i wygrał zawody. Wszyscy biegacze 
kończyli bieg z uśmiechem, choć każdy walczył do samego 
końca o urwanie choćby sekundy ze swojego wyniku. Każdy 
z uczestników został uhonorowany. Na linii końcowej cze-
kały na nich pamiątkowe medale, a dla piękniejszej części 
biegu – róże.

Po biegu przyszedł czas na sprawdzenie wyników i nagro-
dzenie najszybszych biegaczy. W najważniejszych biegach, 
czyli kategorii open podium prezentowało się następująco;

Wśród mężczyzn:
1) Kamil Baron (35,48)
2) Paweł Pac (36,10)
3) Dawid Mazurkiewicz (36,36)

Wśród kobiet:
1) Natalia Broj (44,38)
2) Anna Waliduda (44,46)
3)  Sandra Gawlik (44,52)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom biegu ich wspania-
łych wyników i od razu zapraszamy na przyszłoroczną edy-
cję Biegu Tarnowskiego.
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