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GOK

Kulturalna karuzela wciąż się kręci!
Co słychać w naszym lokalnym 

kulturalnym tyglu? A może są już 
zapowiedzi na coś nowego?

Rosenmontag

Zobacz jak w tym szalonym i wesołym 
dniu, nasi milusińscy przejmują 

władzę w Urzędzie Gminy i w jakich 
nastrojach kończy się czas karnawału.

Dzień Kobiet

Ten międzynarodowy dzień płci 
pięknej, świętowaliśmy również

w naszej gminie.
Przeczytaj gdzie i jak!

Na zbliżające się Święta Wielkiej Nocy życzymy wszystkim mieszkańcom
Gminy Tarnów Opolski wielu łask Bożych i wszelkiego dobra.

Niech blask prawdy o zmartwychwstaniu Bożego Syna rozświetla
wszelkie mroki codzienności, a wiara w nowe życie napełnia serca

wszystkich nadzieją, radością i pokojem.
Ż yczymy również by nadchodzące Święta umocniły nas we wzajemnej
życzliwości, abyśmy w zdrowiu i spokoju, w gronie rodziny i przyjaciół

odnaleźli świat prawdziwych i nieprzemijających wartości.

 Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy
 Rudolf Urban Krzysztof Mutz
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Informujemy że właściciele lasów są obowiązani do kształ-
towania równowagi w ekosystemach leśnych, podnosze-
nia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególno-
ści do:

1) wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochron-
nych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenia-
niu się pożarów;

2) zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie 
pojawiających i rozprzestrzeniających się organi-
zmów szkodliwych;

3) ochrony gleby i wód leśnych.

W przypadku niewykonania obowiązków, zadania 
właścicieli lasów określi w drodze decyzji, starosta. Na te-
renie powiatu opolskiego zadanie te są powierzone w ra-
mach porozumienia Nadleśnictwu Opole.

Właściciele lasów są również obowiązani do trwałego 
utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytko-
wania, a w szczególności do:

1) zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw le-
śnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;

2) ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw 
leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia 
drzewostanu;

3) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochro-
ny przeciwpożarowej;

4) przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osią-
gnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie 

urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia 
lasu lub decyzji.

5) racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale za-
pewniający optymalną realizację wszystkich jego 
funkcji przez:

• pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczają-
cych możliwości produkcyjnych lasu,

• pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego 
użytkowania lasu w sposób zapewniający możli-
wość ich biologicznego odtwarzania, a także ochro-
nę runa leśnego.

Jednocześnie zwracamy uwagę że to na właścicielach 
lasów prywatnych spoczywa obowiązek dopilnowania 
porządku w lesie. Niestety, na terenie naszej Gminy nadal 
istnieją miejsca w których są wyrzucane śmieci do lasu. 
Apelujemy do mieszkańców i właścicieli lasów o zwra-
canie uwagi na osoby działające bezprawnie i ze szkodą 
dla całej gminy. Samorząd sam nie da rady, bez pomocy 
mieszkańców, zlikwidować tego negatywnego zacho-
wania. Apelujemy do mieszkańców o zwracanie uwagi 
na wyrzucanie śmieci przez okna samochodu czy tworze-
nie się dzikich wysypisk.

Zaśmiecanie może być karane mandatem w wysokości 
do 500 zł lub skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie 
w przypadku wykrycia sprawcy.
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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

Informacja dla właścicieli Lasów Prywatnych na terenie 
Gminy Tarnów Opolski

Od kwietnia stawki wynoszą dla:

Selektywnej zbiórki
Gospodarstwo 1- osobowe 21,00 zł
Gospodarstwo 2-osobowe 38,00 zł
Gospodarstwo 3-osobowe 53,00 zł
Gospodarstwo 4-osobowe 67,00 zł
Gospodarstwo 5-osobowe 72,00 zł
Gospodarstwo 6-osobowe 77,00 zł
Gospodarstwo 7-osobowe 82,00 zł
Gospodarstwo 8-osobowe 87,00 zł

Nieselektywnej zbiórki
Gospodarstwo 1- osobowe 50,00 zł
Gospodarstwo 2-osobowe 80,00 zł
Gospodarstwo 3-osobowe 100,00 zł
Gospodarstwo 4-osobowe 120,00 zł
Gospodarstwo 5-osobowe 150,00 zł
Gospodarstwo 6-osobowe 170,00 zł
Gospodarstwo 7-osobowe 170,00 zł
Gospodarstwo 8-osobowe 170,00 zł

Szanowni Mieszkańcy informujemy o zmianie stawek 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami nie wymaga złożenia deklaracji 
na nowym druku!
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Wiosna motywuje 
do pracy
Wiosna to dobry czas na inwestycje, działanie ale i pra-

ce porządkowe, dzięki którym otoczenie nabiera 
blasku. – To dobra pora na działanie zespołowe. Jeśli każ-
dy zrobi coś pozytywnego w swoim otoczeniu, wszystkim 
nam będzie się tutaj lepiej żyło – kwituje z przekonaniem 
wójt Krzysztof Mutz.

Red.: Panie Wójcie, po zimowym przestoju prace inwestycyjne 
na terenie gminy ruszyły pełną parą. Jak mógłby Pan skomen-
tować sytuację na „gminnym placu budowy”?
Krzysztof Mutz: Muszę przyznać, że z radością patrzę 
na tempo i zakres prac inwestycyjnych, jakie realizowane 
są na terenie gminy. W większości są to budowy wyczeki-
wane przez mieszkańców już od wielu lat. Mam tu na myśli 
przede wszystkim rondo przy skrzyżowaniu drogi powiato-
wej na Tarnów Opolski i Raszową z drogą wojewódzką E-94. 
Ta inwestycja była naszym marzeniem – i myślę, że nie jest 
to zbyt mocne określenie – od wielu lat. Dzisiaj możemy z ra-
dością obserwować jak rondo nabiera kształtów. Wkrótce 
otworzy nam możliwość bezpiecznego przemieszczania się 
przez odcinek gminy o największym natężeniu ruchu. Dla 
bezpieczeństwa mieszkańców ta inwestycja jest bezcenna. 
Kolejnym ważnym projektem w realizacji jest ścieżka pie-
szo-rowerowa z Miedzianej do Tarnowa Opolskiego, wraz 
z wymianą nawierzchni asfaltowej na dotychczas skrajnie 
zniszczonym odcinku drogi powiatowej między Miedzianą 
a Kosorowicami. Poza tym buduje się piękna tężnia, która 
już w tym sezonie będzie mogła wspomagać zdrowie na-
szych mieszkańców i gości, którzy odwiedzają gminę. Zbu-
dowana zostanie droga dojazdowa do jednego z większych 
przedsiębiorstw w Tarnowie Opolskim – ul. Św. Jacka. Pełną 
parą trwają prace na boisku sportowym w Nakle. Słowem – 
na terenie gminy praca wre a to jest powód do radości.

Red.: W ostatnim czasie widoczne są również pozytywne dzia-
łania mieszkańców, którzy sami inicjują akcje sprzątania 
i upiększania swoich sołectw…
K. M.: Wiosna motywuje do pracy. Bardzo się cieszę, 
że mieszkańcy na tak dużą skalę postanowili się zaanga-
żować w prace na rzecz swoich sołectw. Dobre przykłady 
z przeszłości pokazują nam, że jeżeli każdy zrobi coś pozy-
tywnego w swoim otoczeniu, wszystkim nam będzie się tu-
taj żyło lepiej. To może być sprzątanie, upiększanie, zbiórki 
środków na jakiś konkretny i potrzebny cel, które ze swej 
strony zawsze chętnie wspieram, czy po prostu jakaś dobra 
inicjatywa, która integruje społeczność i daje możliwość 
wspólnej pracy. Między innymi taki jest cel środków finan-
sowych wygospodarowywanych na rzecz sołectw z budżetu 
ogólnego gminy, żeby dały możliwość sfinansowania takich 
drobniejszych prac i inicjatyw – na zasadzie swoistego bu-
dżetu obywatelskiego. Jeżeli sołectwa rozsądnie dysponują 
środkami a efekty widać gołym okiem, to znak, że taka par-
tycypacja ma sens.

Red.: Panie Wójcie, wiosna to również czas, kiedy tworzy się 
plany pracy oświaty na kolejny rok szkolny. Ostatnio wiele 
emocji wzbudzał temat nauczania języka niemieckiego jako 
języka mniejszości narodowej. Jakie stanowisko w tej kwestii 
zajęła Gmina Tarnów Opolski?

K. M.: Jak już wielokrotnie podkreślałem, nie zamierzam 
wchodzić w spór prawny z Ministerstwem Edukacji w tej 
kwestii. Skoro interpretacja ministerialna jasno określa, 
że uczniowie, których rodzice w klasie siódmej i ósmej de-
klarują chęć korzystania z dodatkowych godzin języka nie-
mieckiego jako języka mniejszości narodowej, nie mogą 
traktować języka niemieckiego jako obcego a jako drugi ję-
zyk ojczysty, to przyjmujemy to i będziemy ten fakt respek-
tować. Wychodzimy jednak z założenia, że podstawą jest 
rzetelna informacja dla rodziców – muszą wiedzieć, jaki jest 
stan rzeczy i jego konsekwencje, tzn. dziecko z deklaracją 
będzie miało wprowadzony dodatkowy język obcy i nie bę-
dzie mogło zdawać języka niemieckiego jako języka obcego 
na egzaminie. To rodzice muszą zdecydować, jaką decyzję 
podejmą, my ją zaakceptujemy, jaka by nie była, byle zgod-
na z prawem.

Red.: Kwestia języka mniejszości nie jest jedynym trudnym 
tematem w oświacie. Obecnie trwa strajk nauczyciel. Jak wy-
gląda sytuacja w gminie?
K. M.: Do strajku przystąpiły wszystkie szkoły za wyjąt-
kiem szkoły stowarzyszeniowej w Raszowej. W mojej oce-
nie zmiany w oświacie, o które walczą nauczyciele, są po-
trzebne. To trudny i wymagający zawód, wymagający bar-
dzo dobrego wykształcenia i wysokich kwalifikacji. Każdy 
z nas wiele zawdzięcza swoim nauczycielom i przez wzgląd 
na tę pamięć, należy się – moim zdaniem – nauczycielom 
solidarność w ich proteście. W sytuacji, gdy stale obcinana 
jest subwencja oświatowa i nie wystarcza środków często 
na bieżące potrzeby, istotne jest większe wsparcie finanso-
we rządu, również w zakresie wynagrodzeń pracowników 
placówek oświatowych. Ze swej strony wspieramy strajku-
jących poprzez Gminny Ośrodek Kultury i Halę Sportową 
– jednostki, które są w gotowości do opieki nad uczniami 
w czasie strajku, gdyby zaszła taka potrzeba. Do dyspozycji 
są również zasoby Biura Obsługi Oświaty Samorządowej. 
Z całego serca życzę wszystkim strajkującym i wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy, aby do świąt wszystkie spory 
znalazły mądre i rzeczowe rozwiązanie i aby ten wyjątkowy 
czas mogli spędzić w gronie rodziny i najbliższych, w zdro-
wiu, radości i spokoju.
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Karuzela zdarzeń 
w GOK
Baby rządzą!

Sięgającym zamierzchłych czasów obyczajem, panie 
z gminy spotkały się na jedynej takiej w roku, niepowta-
rzalnej zabawie we własnym gronie. Impreza każdorazowo 
gromadzi około setki przedstawicielek płci pięknej spra-
gnionych – nieskrępowanej obecnością (poza uprawnionymi 
wyjątkami) mężczyzn – zabawy. Rady Sołeckie Kosorowice 
i Tarnowa Opolskiego przy pomocy Gminnego Ośrodka 
Kultury zaprosiły mieszkanki do kultywowania tego oby-
czaju. Przebrane w barwne, pomysłowe, niebanalne kostiu-
my (wszak paniom kreatywności nie brak!) uczestniczki 
Babskiego Combra w karnawałową sobotę 12 stycznia bawi-
ły się świetnie. Rannym świtem – zdjąwszy nieco nadwyrę-
żone nocnymi hulankami stroje i zmywszy makijaże – syte 
wrażeń, powróciły do obowiązków znów bez problemu 
wchodząc w role statecznych mężatek i niewinnych panien. 
Do kolejnego spotkania!

Szczodre, gorące serca
Miłość, Radość, Muzyka! Hasło Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy, której 27 Finał miał miejsce 13 stycznia 
rządziło w naszej gminie przez cały dzień. By tak mogło się 
stać, w przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie impre-
zy zaangażowało się wiele osób. Mimo wyjątkowo niesprzy-
jającej tym razem aury, kwestujący z całym poświęceniem 
wywiązali się z zadania, które dobrowolnie zobowiązali się 

wykonać. Wspaniały koncert z udziałem rodzimych arty-
stów – od przedszkolaków do seniorów – prezentujących 
na scenie owoce swych talentów i kolejny gminny rekord 
zebranych datków – to owoce zaangażowania i szczodrych 
darów. W efekcie na konto WOŚP mogliśmy przekazać 15 
398 złotych i 24 grosze, 177 euro i 97 centów oraz 2 dolary. 
Szacun Drodzy Mieszkańcy! Wszystkim zaangażowanym 
oraz darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Szok, niedowierzanie 
i determinacja, 

by dobrem zwyciężyć zło
Chyba nie było w naszym i innych krajach człowieka, któ-

ry pozostałby obojętny na tragiczne wydarzenia, jakie miały 
miejsce w Gdańsku podczas 27 Finału WOŚP. Po otrząśnię-
ciu się z szoku i bezsilnej złości ludzie w całej Polsce zbierali 
się w geście poparcia dla – tak niecnie zbrukanej -szlachetnej 
idei oraz współczucia dla dotkniętej żałobą Rodziny Prezy-
denta Pawła Adamowicza. W Tarnowie Opolskim – z inicja-
tywy pracowników GOK i tarnowskich druhów – na placu 
przed siedzibą OSP w niedzielę 20 stycznia zapłonęły serca. 
To, ułożone z kilkudziesięciu płomieni i te, bijące w piersiach 
przybyłych na ten wyjątkowy happening. Ze smutkiem i po-
wagą, ale i determinacją, by nie pozwolić złu się panoszyć, 
każdy mógł zamanifestować, że nie ma takiej siły, która zdo-
ła pokonać ogromne pokłady dobra, jakie płyną z ludzkiej 
solidarności. Krótkie, z powagą płynące z głębi duszy słowa 
obecnego na uroczystości Pana Wójta Krzysztofa Mutza, 
chwila cichej modlitwy, osobista refleksja, zapalone drżącą 
ręką światełko pamięci … tylko tyle … aż tyle…
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Płyń nasza kolędo!

Polska kultura bogata jest w kolędy, pastorałki i pieśni 
bożonarodzeniowe. I choć w wielu domach z wolna zanika 
tradycja wspólnego śpiewania kolęd – na rzecz ich słuchania 
– choć jesteśmy zniecierpliwieni i zniesmaczeni atakującymi 
nas w supermarketach (już od listopada) chrapliwymi nagra-
niami płynącymi z głośników, to przecież piękno i prostota 
tych – wzruszających i lirycznych czy wesołych i skocznych 
– utworów stale do nas przemawia. Szczególnie, gdy mamy 
możliwość słuchać ich w świetnym wykonaniu. W tym roku 
tradycyjny Gminny Koncert Kolęd w kosorowickim koście-
le odbył się 27 stycznia. Gościem, dzięki któremu mogliśmy 
posłuchać znanych i mniej znanych utworów, był zespół SI-
LESIA z łubnian. Zwyczajowo, któraś kolęd bywa wybrana 
do wspólnego wykonania. Artyści wraz ze zgromadzonymi 
zaśpiewali jedną z najbardziej urokliwych, znaną na całym 
świecie „Cichą noc”. Noworoczne życzenia dla mieszkańców 
w imieniu Wójta i Rady Gminy złożył na ręce zebranych Se-
kretarz Gminy Czesław Bargiel.

Ferie zimowe – bezpieczne, 
ciekawe i zdrowe

Zorganizowana opieka nad dziećmi podczas ferii i waka-
cji wymaga od dyrekcji GOK planowania z dużym wyprze-
dzeniem. Dzięki wielu zabiegom, uzgodnieniom, telefonom 
i mailom –jak dotąd – każde takie przedsięwzięcie dostarcza 
podopiecznym okazji do licznych wyjazdów, warsztatów, 
widowisk i innych atrakcji. Niewysoki (w porównaniu z in-
nymi ośrodkami) koszt, jaki ponoszą rodzice, zawdzięczamy 
zaangażowaniu w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć 
całej załogi ośrodka i jego filii.

Tegoroczne ferie zimowe także były niezwykle atrak-
cyjne. Już na drugi dzień (pierwszy zazwyczaj poświęca się 
na poznanie grupy przez prowadzących i zajęcia integracyj-
ne) wszyscy pojechali do kina „Helios” a po seansie wybrali 
się na spacer – przy okazji składając wizytę księciu Kazimie-
rzowi – założycielowi miasta. Kolejny – spędzili w Tatrze 
Lalki i Aktora na spektaklu „Królewna Śnieżka”, po którym 
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odbyły się warsztaty teatralne. Dzień następny– to spotkanie 
z dietetyczką i warsztaty kulinarne „MasterChef zdrowego 
jedzenia” z efektem w postaci własnoręcznie przyrządzo-
nych zdrowych i pysznych przekąsek. Tydzień zakończyło 
spotkanie z przedstawicielami Fundacji Opolskie Psy Ra-
townicze „OPOLSAR”. Uczestnicy podziwiali umiejętności 
sympatycznych i pracowitych czworonogów i słuchali opo-
wieści o ich szkoleniu i dokonaniach.

Drugi tydzień także był interesujący i kreatywny. W ki-
nie „Meduza”, po obejrzeniu filmu odbyły się warsztaty 
kreatywne prowadzone przez członków Stowarzyszenia 
„Opolskie Lamy”, z którą ośrodek kultury od dawna współ-
pracuje. Możliwość bezpiecznego i „do syta” pojeżdżenia 
na wrotkach miały dzieci dzięki kolejnemu wyjazdowi 
– w CW-K mieści się wspaniałe „Rollowisko” i tam mło-
dzieńcza energia mogła znaleźć ujście. Po ćwiczeniach cia-
ła przyszedł czas na kreatywny umysł. „Zaczarowany Świat 
Nauki”, który w opolskim Centrum Nauki i Eksperymentów 
odwiedzono kolejnego dnia dostarczył uczestnikom okazji 
do przekonania się na własne oczy, że nauka nie jest trudna 
i nudna, lecz może być wspaniałą przygodą. Aby na koniec 
ferii dostarczyć młodym ludziom jeszcze jednej porcji ruchu, 
na ostatku zaplanowano zajęcia sportowe na hali. Najpierw 
jednak uczestników odwiedził iluzjonista ze spektaklem 
„Magiczne odblaski”. Po sporej dawce sportu należało przy-
pomnieć uczniom, że zabawę i przygodę można także prze-
żyć dzięki kontaktowi z książką. Stąd wizyta „po sąsiedzku” 
– w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Fajne ferie? Jasne, że tak!

Obecnie GOK już planuje 
program na zajęcia wakacyjne. 

Odbędą się one w okresie 
od 8-26.07.br.

Podróżnicze pasje

Jednym z modnych w ostatnich latach kierunkiem po-
dróży są Seszele. To niewielkie wyspiarskie państwo poło-
żone na Oceanie Indyjskim u wschodnich wybrzeży Afry-
ki. Urokliwe plaże otoczone palmami, lazurowe morze, 
nurkowanie wśród koralowych raf, żeglowanie po oceanie, 
kryształowa woda (25 stopni przez cały rok!), średnia rocz-
na temperatura 27 stopni – jednym słowem: Raj na ziemi! 
Od kwietnia do listopada – mimo dość wysokiej wilgotności 
powietrza – niewiele pada (zawsze są to gwałtowne, krótkie 
ulewy, po których wychodzi słońce). Któż zatem nie ma-
rzyłby o urlopie w tym niebiańskim zakątku? Ale… no tak! 
Skąd wziąć na to? Jak podróżować, by nie zbankrutować? 
Na to pytanie odpowiedź mogli usłyszeć uczestnicy spotka-
nia z parą młodych sympatycznych podróżników znanych 
bywalcom Sieci z bloga Laski Were Here. Jeżeli tylko nie 
zależy nam na wakacjach spędzanych na błogim lenistwie 
(leżaczek, drink z palemką w dłoni) w resortach oll inclusi-
ve, to za kwotę porównywalną do tej, jaką musimy wydać 
na polskim morzem możemy przeżyć wspaniałą wakacyj-
ną przygodę poznając kraj naprawdę. Spotkanie z młodymi 
obieżyświatami, opowieści, fotografie, pamiątki i … aromat 
wanilii unoszący się znad filiżanek z egzotyczną herbatą, 
którą poczęstowano zebranych – wszystko to mogło zachę-
cić do dalekich wojaży. Więc… może nad ciepłe morze?

Filmy, filmy, filmy….
Do spotkań ze sztuką filmową mieszkańcy gminy mają 

okazje dwa razy w miesiącu. Z filmami komercyjnymi, któ-
re wchodzą na ekrany, możemy się zapoznać (za niewielkie 
pieniądze) dzięki wizytom Objazdowego Kina VISA. Ostat-
nie projekcje odbyły się 17 lutego. W repertuarze znalazły 
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się (jak zazwyczaj) dwa filmy dla dzieci: „Lego. Przygoda 3.” 
Oraz „Chłopiec z burzy”, a także – dla dorosłych – oczeki-
wany kolejny „Kogel – mogel 3.”, „Planeta Singli 3” oraz bu-
dzący spore emocje „Undergog”.

Ci, którzy od seansu filmowego oczekują nie tylko roz-
rywki, a poza tym lubią po projekcji o obejrzanym obrazie 
porozmawiać dzieląc się refleksjami, raz w miesiącu uczest-
niczą w spotkaniach klubu dyskusyjnego „Nas to kręci!”. 
W tym roku obejrzeliśmy niezwykłą liryczną opowieść 
„Chleb z nieba”, zaskakującą historię męskiej przyjaźni „Ser-
gio i Siergiej” i w niebanalny sposób przedstawione perype-
tie dwóch rodzin postawionych w skomplikowanej sytuacji 
życiowej – „Jak ojciec i syn”. Zapraszamy na kolejne spotka-
nie 26.04. godz. 19.00.

Dzień z książką – książka, którą 
warto przeczytać

Zaproszonym gościem na spotkaniu była autorka książek 
Elżbieta Rodzeń, która jest pedagogiem terapeutą i pracuje 
w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Czyta uparcie 
i nałogowo. Lubi zimowe spacery, nietuzinkowe filmy i do-
brą herbatę. Może godzinami rozmawiać o książkach, dys-
leksji i wzornictwie haftów ludowych. Mieszka w małym 
domku pod lasem, z mężem – swoim pierwszym czytelni-
kiem i koneserem jej wypieków.

Autorka omówiła swoje powieści takie jak: „Przyciąga-
nie”; „Przyszłość ma twoje imię”; „Dziewczyna o kruchym 
sercu; „Noc świetlików” „Zimowa miłość”. W tym roku uka-
żą się następne dwie książki, które są już w przygotowaniu, 
a uczestnicy spotkania mogli już usłyszeć o czym one będą.

Na wczorajszym wieczornym spotkaniu dłużej zatrzy-
maliśmy się na powieści „Zimowa miłość” ze względu na zi-
mową aurę za oknem.

Jest to trzecia powieść autorki. Książka o uczuciu, które 
łączy i niszczy jednocześnie, jest głębokie, prawdziwe, szczere 
i potrafi odrodzić się po wielu latach rozłąki. Anna i Michał 
to dorośli, dojrzali ludzie, obydwoje są lekarzami i osiągnę-
li zawodowo to o czym marzyli. On jest wdowcem i ma có-
reczkę Zosię, ona nigdy po rozstaniu z nim, nie związała 
się z żadnym mężczyzną. Kiedyś dawno temu na studiach 
byli parą, świata po za sobą nie widzieli, Michał wiedział, 
że Anna będzie jego żoną, będą mieć dzieci i żyć szczęśliwie. 
Jednak nieoczekiwanie dla niego Anna z dnia na dzień zry-
wa z nim kontakt bez żadnych wyjaśnień, jemu zajmuje rok 
dojście do siebie, ale w końcu poznaje inną kobietę i układa 
sobie życie. Jednak nie daje mu spokoju dlaczego Anna tak 
nagle go zostawiła i jest na nią przez te wszystkie lata nadal 
wściekły. Mija 15 lat i mimo, że obydwoje mieszkają w tym 
samym mieście to nie spotykają się osobiście. On wdowiec 
z córką bardzo zapracowany w szpitalu lekarz, a Anna rów-
nież lekarz w prywatnej Klinice robi wszystko aby nie mieć 

z nim kontaktu i nagle w pewien grudniowy dzień obydwo-
je przyjeżdżają na wspólną konferencje medyczną. Los chce 
aby w powrotną drogę do domu wyruszyli razem samocho-
dem Anny, a po drodze odwiedzili górski domek zmarłego 
ojca Anny. Na skutek wypadku są skazani spędzić ze sobą 
kilka dni odcięci od świata w górskim domku. Wiele wtedy 
się dowiadują o sobie nawzajem ale czy to wystarczy aby od-
budować łączące ich stosunki.

Zimowa miłość łączy w sobie elementy powieści obycza-
jowej i romansu. Jej autorka stworzyła historię pokrzepiającą 
i niezwykle wzruszającą. Czyta się ją bardzo szybko, wciąga 
ona czytelnika bezpowrotnie i przenosi w świat głównych 
bohaterów. Jest niezwykle emocjonująca. Są takie momenty, 
kiedy czyta się ją z wypiekami na twarzy pełnymi niepokoju 
i nadziei.

Wiele pomysłów w tej książce zachwyca, wiele motywów 
porusza wszystkie nasze emocje, a bohaterowie budzą naszą 
sympatię.

Zachęcamy naszych czytelników do czytania książek Elż-
biety Rodzeń nie tylko ze względów literackich, ale również 
ze względu na to, że autorka jest mieszkanką naszej Gminy, 
a na wczorajszym spotkaniu przekonaliśmy się, że jest też 
bardzo ciepłą, miłą i sympatyczną osobą.

Dziękujemy serdecznie za bardzo udane spotkanie i mile 
spędzony wieczór.

Monika Silarska

Dawne tradycje i zwyczaje:  
darcie pierza – Filia w Raszowej

Darcie pierza to rodzaj wzajemnej pomocy sąsiedz-
kiej polegającej na oddzieraniu z gęsich piór chorągiewek 
od twardych stosin oraz oddzielanie puchu. Jeszcze do nie-
dawna w wielu gospodarstwach zimą darto pierze. Dzisiaj 
ta tradycja powoli zanika i trzeba ją kultywować i przeka-
zywać młodszym, którzy tego nie znają. Pod okiem gospo-
dyń dzieci miały możliwość darcia pierza – niektórzy po raz 
pierwszy. Było bardzo wesoło i śpiewano piosenki.

Wszystko o pracy w radiu  
– spotkanie dzieci  

z dr Rudolfem Urbanem
W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultu-

ry w Tarnowie Opolskim, uczestnicy zimowiska przyszli 
do Gminnej Biblioteki Publicznej na spotkanie z dr Rudol-
fem Urbanem redaktorem naczelnym tygodnika „Wochen-
blatt” oraz dziennikarzem radiowym, który na wstępie prze-
czytał uczestnikom wiersz Juliana Tuwima „Ptasie radio”. 
Podczas czytania omawiał na podstawie wcześniej przygo-
towanych ilustracji ptaki występujące w czytanym wierszu.
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Przedstawił pracę dziennikarza radiowego oraz opowie-
dział jak wygląda studio radiowe i przygotowanie audycji. 
Omówił również pracę reportera w terenie kiedyś i dziś, skąd 
reporterzy czerpią tematy (tzw. mięso) do swoich audycji.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze, a uczest-
nicy żywo zainteresowali się tametyką radiową. Dziękujemy 
dr Rudolfowi Urban za poświęcony czas i obszerne omówie-
nie tematu.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla dzieci w Nakle

Podczas spotkania dzieci z uwagą wysłuchały książecz-
ki „Proszę mnie przytulić” Przemysława Wechterowicza 
oraz Emilii Dziubak. Powieść opowiada o tym jak pewnego 
dnia Tata Niedźwiedź zdradził w sekrecie Niedźwiadkowi, 
że wystarczy się mocno do kogoś przytulić, a świat stanie 
się piękniejszy. I tak zaczęła się niezwykła przygoda ojca 
i syna. To pełna humoru a zarazem wzruszająca opowieść 
o tym, że jeden mały, ale płynący z głębi serca gest, może 
zmienić bardzo wiele w życiu każdego z nas. Po wysłucha-
niu książeczki młodsza grupa dzieci zrobiła piękne doniczki 

w kształcie króliczka oraz kotka, wykorzystując przy tym 
plastikowe butelki, farby oraz glebę. Doniczki są gotowe 
do zasadzenia w nich wiosennych, kolorowych kwiatów. 
Starsza grupa wykonała piękny, duży plakat z okazji zbliżają-
cego się święta dnia kobiet. Plakat ten dzieci będą miały oka-
zję przedstawić oraz zaprezentować podczas zajęć w szkole 
podstawowej w Nakle.

Justyna Niewiora

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki w Przyworach

Z okazji dnia kobiet spotkanie odbyło się w Restauracji 
„Rumcajs” w Przyworach.

Zaproszeni goście: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Tarnowie Opolskim Monika Silarska oraz radna wsi 
Przywory Ewa Szymik.

Omawiana książka: Michalik – Jaworska Katarzyna – 
„Pomyślę o tym jutro”.

Marta ma trzydzieści lat i pracuje w szpitalu jako pielę-
gniarka na dziecięcym oddziale kardiologicznym. Nie każdy 
by się takiej pracy podjął, ale ona oddaje się jej całkowicie. 
Bierze nawet nadgodziny, aby być z tymi dziećmi jak naj-
dłużej, bo do wielu nikt już nie przychodzi. I choć ze swoich 
obowiązków wywiązuje się znakomicie, to nie zdarza jej się 
usłyszeć pochwał od przełożonej, lekarzy ani rodziców cho-
rujących dzieci. Wręcz przeciwnie. To na niej wyładowują 
swoją złość i obarczają winą, gdy stan zdrowia się pogarsza 
lub gdy mały pacjent umiera. Czasem trudno się jej po tym 
pozbierać ale nie pokazuje tego po sobie. Nie chce też szu-
kać innej pracy. Bo kiedy zajmuje się tymi nieuleczalnie cho-
rymi dziećmi i zobaczy w ich oczach radość a na twarzach 
uśmiech, to jest dla niej największa zapłata. Kobieta patrząc 
na te maluchy, często zostawione same sobie, zastanawia się 
jak ona by postąpiła będąc matką. Czy dałaby radę poświęcić 
każdą sekundę swojego życia, dzień i noc siedzieć przy łóżku 
chorego dziecka wierząc w umiejętności lekarzy i osiągnię-
cia współczesnej medycyny? Czy przekraczając próg szpitala 
zastanawiałaby się czy zobaczy swoją latorośl jeszcze żywą? 
Jak zareagowałby jej mąż, gdyby się okazało, że dziecko 
ma problemy zdrowotne? Wierzy, że by ją wspierał. Prze-
cież często jej powtarzał, że jest ona dla niego powietrzem, 
bez którego nie mógłby żyć. Bardzo się kochają i obydwoje 
chcą mieć potomka. Co prawda już kilka razy zachodzi-
ła w ciążę lecz nigdy nie udało się jej donosić. Marta nawet 
w snach nie przypuszczała, że kiedykolwiek usłyszy od Mar-
cina takie słowa „Nie można tak żyć (…) Rodzina, to mąż, 
żona i dziecko, a my jesteśmy jakimś sztucznym tworem (...) 
Zawsze marzyłem o dziecku, wiesz o tym. Daj zatem szansę 
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mi... Zasłużyłem na nią.” A potem się spakował i wyprowa-
dził, a po jakimś czasie dostała pozew rozwodowy. Tego się 
po nim nie spodziewała. Najpierw był szok, niedowierzanie, 
później próba rozmowy. Nic to nie dało. Ile można siedzieć 
w pokoju, płakać i przeżywać na nowo tamto wydarzenie? 
Długo, bardzo długo. Ale to do niczego nie prowadzi. Trzeba 
to przetrawić i zacząć żyć na nowo. Przecież na świecie ist-
nieją i inni mężczyźni. Na przykład taki Robert, który z dnia 
na dzień okazuje się coraz bardziej interesującą osobą.

Czy to szansa na nową miłość i nowy związek? Czy po-
raniona bohaterka odważy się ponownie zaufać? Zapraszam 
do lektury książki „Pomyślę o tym jutro”. Finał zaskoczy 
niejednego czytelnika.

W spotkaniu Klubu udział wzięło 25 osób. Sponsorem 
kolacji z okazji Dnia Kobiet była Pani Dorota Żur której raz 
jeszcze dziękujemy.

Dzień z książką: Książka, którą 
warto przeczytać

Na zaproszenie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Tarnowie Opolskim Moniki Silarskiej na spotkanie 
z Klubem Książki przybył po raz kolejny Komendant Stra-
ży Leśnej Waldemar Wilk.Tematem spotkania była „Wiosna 
w lesie”

Tym razem Pan Waldemar Wilk omówił następujące 
zagadnienia:

– Jak zmienia się las na wiosnę i jakie prace wykonują 
w nim wtedy leśnicy.

– Las dla dociekliwych
– Co w trawie piszczy, co w lesie śpiewa
– Las dla zmysłów
– Las dla rodziny
– Las dla zdrowia
Podczas omawiania w/w zagadnień, pytań od uczestni-

ków spotkania do Pana Wilka padło bardzo dużo, na które 
nasz gość chętnie odpowiadał.

Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze, 
za co gościowi serdecznie dziękujemy.

Sponsorkami tortu imieninowego były Panie Krystyna 
Barglik i Krystyna Kurdybelska za co serdecznie obu pa-
niom dziękujemy.

Monika Silarska

Cała Polska czyta dzieciom  
– spotkanie z przedszkolakami   

z Tarnowa Opolskiego
W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zaprosili-

śmy grupę 5- cio latków z Publicznego Przedszkola w Tar-
nowie Opolskim wraz z opiekunami mgr Grażyną Seniszyn 
i Panią Agnieszką Piszczalską, dla których bajki o wiośnie 

„Wielki konkurs” oraz „Dzielny Prosiaczek” czytała Prze-
wodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, 
Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów Ewa Szymik. 
Po przeczytanych bajeczkach przewodnicząca Ewa Szymik 
zadawała dzieciom zagadki o tematyce wiosennej z książecz-
ki Grzegorza Strzebońskiego „Zagadki dla dzieci”.

Dzieci z uwagą wysłuchały bajek, odpowiadały na zada-
wane pytania z zagadek, a w międzyczasie były również ćwi-
czenia ruchowe. Na zakończenie przedszkolaki zaśpiewały 
piosenkę i recytowały wiersz o wiośnie.

Dziękujemy przewodniczącej Ewie Szymik za poświęco-
ny czas.

Powitanie wiosny w Przedszkolu 
w Kosorowicach

Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Kosorowi-
cach w tym roku przywitały wiosnę specjalnie przygoto-
wanym eventem. Na zaproszenie Zakładów Wapienniczych 
Lhoist z Tarnowa Opolskiego i Pana Sołtysa, brały udział 
we wspólnym sadzeniu drzew wokół miejscowego placu 
przy OSP. Rozpoczęliśmy od przeczytania listu Pani Wiosny, 
obejrzeliśmy film o Lhoist Central Europe, wspólnie kolo-
rowaliśmy duże drzewo, odbijaliśmy swoje dłonie. Było też 
malowanie twarzy i pamiątkowe zdjęcie. Jednak największą 
atrakcją było przywiązywanie imiennych wstążek do nowo 
posadzonych drzew i zachęcających dzieci do dbania o nie 
i najbliższe środowisko.

Dziękujemy Zakładom Wapienniczym Lhoist za współ-
pracę i ufundowane upominki.

Wychowawcy Stokrotek i Skrzatów
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Wizyta Wójta w Przedszkolu

26 marca Przedszkole Publiczne w Kosorowicach odwie-
dził Wójt Gminy Tarnów Opolski – Krzysztof Mutz. Zwie-
dził przedszkole, rozmawiał z pracownikami, a także poznał 
umiejętności obcojęzyczne przedszkolaków.

Wyjątkową atrakcją dla dzieci było to, że wysłuchali 
bajki czytanej przez Pana Wójta. To wydarzenie zapocząt-
kowało w Przedszkolu Publicznym w Kosorowicach projekt 
pt. „Bajkowe Wtorki”. Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi 
za odwiedziny i słodkie upominki.

Wychowawcy Stokrotek i Skrzatów

Spotkanie z muzyką  
w Przedszkolu w Przyworach

7 marca gościliśmy w Przedszkolu Publicznym w Przy-
worach reprezentantów Orkiestry Górniczej Górażdże Ce-
ment S.A. W pierwszej części spotkania goście zaprezento-
wali instrumenty, niektóre przedszkolaki miały możliwość 
zagrania na nich. Dzieci z zaciekawieniem wsłuchiwały się 
w utwory wykonywane na instrumentach dętych. Muzycy 
pokazali dzieciom mundury górnicze, tłumaczyli kolorysty-
kę pióropuszy górniczych. Było to bardzo niezwykłe spotka-
nie, ponieważ nic nie zastąpi prawdziwego kontaktu z mu-
zyką. Przedszkolaki oraz pracownicy przedszkola serdecznie 
dziękują za odwiedziny w naszym przedszkolu.

Cała Polska czyta dzieciom
W ramach współpracy z Biblioteką w Przyworach przed-

szkolaki słuchają tam utworów czytanych przez panią biblio-
tekarkę i ciekawych gości, a jeden raz w miesiącu dzieci biorą 
udział także w zajęciach plastycznych. Są to spotkania pełne 

radości i uśmiechu. Nie do przecenienia jest rola, jaką w wy-
chowaniu i rozwoju człowieka i to już od najmłodszych lat, 
odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływa-
jąc na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. 
Dziękujemy za zaproszenie.

W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” odwiedza-
ją nas także rodzice naszych przedszkolaków, którzy czytają 
nam bajki wybrane przez dzieci.

Podziękowanie

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przyworach składa 
ogromne podziękowanie za prace wykonane w ogrodzie 

naszego przedszkola, dla dobra i bezpieczeństwa 
wszystkich dzieci – panu prezesowi Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Przyworach Teodorowi Okos oraz strażakom:
• panu Robertowi Ledwoń
• panu Andrzejowi Lysek
• panu Rafałowi Widera
• panu Krzsztofowi Widera
• panu Kamilowi Deja
• panu Pawłowi Wystrach

Dzięki Państwa ofiarności możliwa jest lepsza realizacja 
naszych zamierzeń i celów. 

Dziękujemy.

Uczta na Olimpie – w Szkole 
Podstawowej w Kątach Opolskich

26 lutego uczniowie klasy V z PSP w Kątach Opolskich 
wzięli udział w wyjątkowej lekcji języka polskiego. Podsu-
mowanie zajęć z mitologii greckiej zamieniło się w ucztę 
bogów. Każdy uczeń przygotował strój, atrybut i historię wy-
branej postaci. Na krótko sala lekcyjna zamieniła się w grec-
ki Olimp. Wśród znamienitych gości biesiady znaleźli się 
wszyscy najważniejsi bogowie olimpijscy. Każdy z nich, po-
pijając nektar i ambrozję, opowiedział jakąś ciekawą historię 
ze swojego życia, więc wspólnie spędzony czas minął bardzo 
szybko.

Do zobaczenia na kolejnej uczcie!
Marzena Naumowicz

Ciekawa lekcja historii w Szkole 
Podstawowej w Kątach Opolskich

W Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich 
13 marca uczniowie mieli okazję wziąć udział w niezwy-
kłej lekcji historii. Do szkoły przybyła „Grupa Artystyczna 
Rekonstrukto. Historia eksperymentalna”, aby przybliżyć 
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uczniom trudne zagadnienia związane z walką Polaków 
o niepodległość.

W zaprezentowanym programie:
 � upamiętniono dążenia niepodległościowe Polaków,
 � pokazano stroje z epoki (szwoleżer, powstaniec, kosynier, 
oficer I Brygady Legionów Polskich),

 � nawiązano do tradycji powstań narodowych: kościusz-
kowskiego, listopadowego i styczniowego,

 � ukazano znaczenie I wojny światowej dla losów Polski,
 � przedstawiono kolekcję replik broni używanej przez po-
wstańców i w latach I wojny światowej

 � przypomniano rolę i legendę marszałka Józefa Piłsud-
skiego oraz legionów,

 � przedstawiono ekwipunek wojsk polskich,
 � nawiązano do kultury i sztuki patriotycznej.
Uczniowie brali udział w zajęciach podzieleni na dwie 

grupy wiekowe. Dzięki temu aktorzy mogli odpowiednio 
dostosować wybrane formy przekazu.

Dzieci z wielkim entuzjazmem podchodziły do prze-
kazywanych treści i chętnie angażowały się we współpracę 
z prowadzącym pokaz.

Młodzież wykazała się dobrą znajomością historii Polski 
odpowiadając na wszystkie pytania przygotowane przez pro-
wadzących zajęcia.

Na koniec zajęć wszyscy mogli zapoznać się z eksponata-
mi oraz wykonać pamiątkowe zdjęcia.

Przybycie do szkoły grupy rekonstrukcyjnej upamiętnia-
jącej walkę Polaków o odzyskanie niepodległości bardzo do-
brze wpisało się w program wychowania patriotycznego re-
alizowany w naszej szkole. Spotkanie to dostarczyło uczniom 
i nauczycielom wielu niecodziennych emocji i wrażeń.

Justyna Kocełuch

Pączki… na studnię w Afryce
W Tłusty Czwartek 28 lutego wszyscy uczniowie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae 
w Raszowej nie mogli doczekać się już przerwy śniadanio-
wej, na której sprzedawane miały być pączki w ramach ak-
cji „Wyślij pączka do Afryki” Fundacji Kapucyni i Misje. 
Tego dnia wszyscy czekali na sygnał rozpoczęcia kiermaszu 
a od rana pachniało już świeżutkimi pączkami przywiezio-
nymi prosto z cukierni!

Wcześniej, na zebraniu Samorząd Szkolny ustalił spo-
sób organizacji ich sprzedaży. Uczniowie bardzo przejęli 
się warunkami życia dzieci w Afryce i wyrazili chęć niesie-
nia pomocy. Jednogłośnie zadecydowali, że chcą dołożyć się 
sfinansowania studni, dlatego zadecydowali, że pączki będą 
kosztować co najmniej 5 zł. Ta cena nikogo nie przeraziła, 
bo liczył się cel. W dzień sprzedaży rodzice wyposażyli dzie-
ci i w pojemniki i w odpowiednie kwoty. Grupa wolontariu-
szy z klasy 8 uwijała się i … 250 pączków zniknęło w mig!

Oto kilka wypowiedzi uczniowskich:
 — „Poruszyło mnie to, że Afrykańczycy mają mało jedzenia.” 

Jakob, 11 lat
 — „Nie chodziło o pączka, tylko o to, że warunki w Afryce 

są trudne – mają brudną wodę.” Staś, 11 lat
 — „Lubię pomagać, a oni potrzebują tych pieniędzy bardziej 

niż ja.” Rafaela 10 lat
Wszystkich ogarnęło uczucie zadowolenia z udanego 

przedsięwzięcia. Ta szczytna akcja na pewno zagości na stałe 
w naszej szkole.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
Stowarzyszenia pro Liberis Silesiae w Raszowej

W „Rosenmontag”  
w Urzędzie Gminy „rządzą” 

uczniowie z Raszowej
Tradycją już stała się wizyta uczniów z Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae z Ra-
szowej w ostatni poniedziałek karnawału w Urzędzie Gminy 
w Tarnowie Opolskim. Pan Wójt Krzysztof Mutz chętnie 
otwiera podwoje swojego urzędu i tego dnia przekazuje 
dzieciom „klucz do władzy”. Mali przebierańcy przez chwilę 
„rządzą” Urzędem i Gminą Tarnów Opolski oraz śpiewem 
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i wierszykami w języku polskim i niemieckim przypominają 
wszystkim o końcu czasu hucznych zabaw karnawałowych.

W tym czasie w szkole trwają gorączkowe przygotowania 
do hucznej parady karnawałowej przez Raszową, na którą 
już przy swych domostwach czekają mieszkańcy a szkolne 
karnawałowe szaleństwa kończą gry, zabawy oraz tańce.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
Stowarzyszenia pro Liberis Silesiae w Raszowej

Mini Miasto w Raszowej w dniach 
1 – 5 lipca 2019 r.

Już po raz siódmy realizowany będzie projekt Mini Mia-
sto, organizowany przez Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae, 
w tym roku ponownie na terenie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej.

Mini Miasto składa się z elementów świata dorosłych, 
które uzupełniane są kreatywnością i pomysłowością dzie-
ci. Dzieci poznawać będą w wybranych obszarach struktury 
świata dorosłych i kształtować swoje otoczenie według po-

trzeb i zainteresowań. W ten sposób powstanie magiczny 
świat, w którym dzieci uczą się poprzez zabawę.

W Mini Mieście to dzieci ustalają reguły życia i podej-
mują ważne decyzje dla funkcjonowania ich miasta.

Ponadto dzieci zapoznają się z podstawami demokra-
cji i życia w świecie ludzi dorosłych. Nawiązując do kon-
cepcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Stowarzyszenia 
Pro Liberis Silesiae „Pomóż mi zrobić to samemu – Maria 
Montessori”, inicjatywa przygotowuje uczestników do ak-
tywnego i świadomego kształtowania współczesnego świata.

Projekt realizowany jest dwujęzycznie, uczestniczyć 
w nim będą oprócz dzieci z Górnego Śląska uczniowie z Nie-
miec, Rumunii i innych krajów europejskich. W projekcie 
uczestniczyć będzie około 180 dzieci w wieku od 7 do 11 lat.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: 
minimiasto@onet.eu 

tel. 77 464 42 78
Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae

Dzień kobiet w Przyworach
W Domu Kultury w Przyworach Dzień Kobiet zor-

ganizowano nieco wcześniej, bo już 2 marca. Wszystkim 
przybyłym Paniom, a było ich aż 56, życzenia złożyła Lidia 
Urban która przedstawiła krótką historię powstania świę-
ta kobiet. O oprawę muzyczną zadbał zespół DIMON. Przy 
świetnej muzyce panie mogły nie tylko potańczyć ale rów-
nież pośpiewać. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Wójt 
Krzysztof Mutz, który wszystkim Paniom złożył życzenia 
i wręczył kwiaty. Obsługą zajęli się oczywiście Panowie: Ga-
bor Henryk, Okos Teodor i Stachura Robert, którzy dbali 
o to, aby Paniom niczego nie zabrakło i za to im serdecznie 
DZIĘKUJEMY. 
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Pomimo, że przekrój wiekowy był bardzo duży wszyst-
kie Panie świetnie się bawiły i już umawiały się na spotkanie 
za rok.

Dzień kobiet w Miedzianej

9 marca to dzień w którym na świetlicy wiejskiej, panie 
z Miedzianej obchodziły swoje święto. W miłej i sympatycz-
nej atmosferze upływał czas w ten sobotni wieczór. Każ-
da z pań została obdarowana kwiatkiem przez Pana Wójta 
Krzysztofa Mutz i organizatorów.

Senior w Gminie – zapraszamy 
na zajęcia Gimnastyczne!

Zapraszamy naszych seniorów na zajęcia gimnastyczne, 
które odbywaja się w:

 � Miedziana – poniedziałek godz.18:00, czwartek 
godz.18:30

 � Przywory – poniedziałek godz.19:00
 � Tarnów Opolski – wtorek godz.19:15, czwartek godz 8:30
 � Walidrogi – czwartek godz.10:00
 � Raszowa – czwartek godz.11:15

W pozostałych miejscowościach czekamy na chętnych. Za-
jęcia są częściowo dofinansowane z dotacji Urzędu Gminy.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 606284486.

Możliwość uzyskania zwrotu za karnet na basen
Seniorzy korzystający z basenów kąpielowych mogą sko-

rzystać z dofinansowania kosztów karnetu wstępu, należy 
zgłosić się do swojego przedstawiciela Rady Seniorów dostar-
czając rachunek za karnet. 

Szczegółowe informacje pod nr tel.606284486

Wolne miejsca na wczasy dla seniorów
Fundacja Słoneczna Jesień dysponuje jeszcze wolnymi 

miejscami na wczasy do Łeby w terminie 31 sierpień- 13 
wrzesień 2019r. 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 606284486.

Życzenia z okazji Wielkanocy
Wszystkim seniorom w Dniu Wielkiej Nocy

Chcemy najlepsze złożyć życzenia
Pragniemy losy tak zauroczyć

Aby spełniały Wasze zachcenia.
Szczęścia, uśmiechów, ciepła, kolorów

Słodkich łakoci aż do oporu
Smacznego jajka, ostrego chrzanu

(Bez świątecznego w domu rabanu)
Życzeń od ludzi dalszych i bliskich

I zdrowia, zdrowia moc, przede wszystkim
życzą: Rada Seniorów Gminy Tarnów Opolski

oraz Fundacja Słoneczna Jesień.

Światowy Dzień Chorego 
w Kosorowicach

11 lutego spotkanie osób chorych i starszych rozpoczę-
ło się mszą św. z błogosławieństwem lurdzkim. Po mszy św. 
ponad 50 osób przeszło do świetlicy wiejskiej na wspólne 
śniadanie. Zebranych powitali Ks. profesor Joachim Piecuch, 
Wójt Gminy Krzysztof Mutz, Parafialny Zespół Caritas 
a obecny był również sołtys Szymon Dyga. Następnie przed-
szkolaki zaprezentowały występy artystyczne które nagro-
dzone zostały gorącymi brawami. Piękne słowa o życiu i na-
szym przemijaniu opowiedział Józef Walecko. Były wspólne 
śpiewy i żarty. Na corocznych spotkaniach widzimy radość 
osób chorych i starszych że choć na chwilę mogą zapomnieć 
o swoich trudnościach życiowych. Parafialny Zespół Caritas 
bardzo dziękuje za wsparcie finansowe Pani R.E., Gminie 
Tarnów Opolski oraz sklepowi Tomi Markt.

P.Z.C. Kosorowice

Relacja z Mistrzostw 
Opolszczyzny Karate

23 lutego 2019 roku reprezentacja Akademia Sztuk Walki 
Tarnów Opolski – Zdzieszowice „ASW” wywalczyła w Ny-
sie 13 indywidualnych medali, podczas jubileuszowych Mi-
strzostw Opolszczyzny. Organizatorem był sensei Dariusz 
Karczmit, a sędzią głównym sensei Wojtek Radziewicz. 
Na nyskich matach rywalizowało 17 klubów i 240 karateka. 
Zarząd ASW pragnie podziękować wszystkim Rodzicom 
zaangażowanym w wyjazd, Gminie Tarnów Opolski, oraz 
Sponsorowi Klubu – Firmie MASA Sp. z o.o. z Kędzierzyna 
Koźla.

Poziom sportowy Mistrzostw był bardzo wysoki i mimo 
16 medali nie obroniliśmy tytułu drużynowych Mistrzów 
Opolszczyzny, który należał do Akademii od 2017 roku. Ty-
tuł najlepszej drużyny powędrował do Skarżyska Kamiennej, 
gdzie szefem jest sensei Zbigniew Zaborski. Nam do podium 
zabrakło czterech punktów a ostatecznie uplasowaliśmy się 
na piątej pozycji (40 pkt.). Jesteśmy bardzo zadowoleni z po-
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stawy całego teamu. Szczególnie młodzi zawodnicy cieszą 
swoją walecznością i dużym postępem” – mówił po zawo-
dach pełniący funkcję Kierownika ASW, Członek Honorowy 
tego klubu – sensei Zdzisław Kaliciak 1. Dan.

WSZYSTKIE MEDALE ZAWODNIKÓW ASW:
 � Złote:
• Katarzyna Nowak (kumite seniorek +60 kg), 
• Alan Krawców (kumite junior mł. -55 kg), 
• Jakub Mytych (kumite junior mł. -60 kg), 
• Patryk Soworka (kumite junior -60 kg)

 � Srebrne:
• Kacper Kaczmarczyk (kumite junior mł. +65 kg), 
• Dawid Kania (kumite kadet +40 kg), 
• Jakub Mytych (kata junior mł.)

 � Brązowe:
• Bartosz Hadryś (kata junior), 
• Krzysztof Baran (kata dzieci 6-7 lat), 
• Magdalena Józefowicz (kumite juniorki mł. -55kg), 
• Maria Orian (kumite kadetki -35 kg), 
• Melania Krzysztoń (kumite kadetki -40 kg), 
• Bartosz Pydych (kumite junior mł. -55kg), 
• Kacper Pawelec (kumite junior mł. -55 kg), 
• Jakub Koprek (kumite senior +80kg), 
• Natalia Krawców (kumite młodziczki -40 kg)

Wszystkim startującym serdecznie gratulujemy  
i dziękujemy za godne reprezentowanie.

Alan Krawców i Jakub Mytych 
medalistami Mistrzostw Polski 

PFKS

13 Stycznia w Turku odbyły się Mistrzostwa Polski PFKS 
Karate Shinkyokushinkai, które zgromadziły przeszło 200 
zawodników z niemal 50 klubów. Zawodnicy Akademii 
Sztuk Walki wywalczyli trzy brązowe medale! Sędzią Głów-
nym był sensei Wojciech Radziewicz 4. Dan.

Podopieczni Prezesa ASW – sensei Pawła Paponia w skła-
dzie: Magdalena Józefowicz, Aleksandra Rutkowska, Szy-
mon Zawada, Kacper Kaczmarczyk, Kacper Pawelec, Jakub 
Mytych i Alan Krawców, dzięki wsparciu Firmy MASA Sp. 
z o.o. z Kędzierzyna Koźla a także dwojgu Rodzicom, którzy 
chcieli zachować anonimowość, mogli wyjechać do Turka 
już dzień wcześniej. Warto tez zauważyć, ze startujący rów-
nież ponieśli część wydatków.

Podziękowania za pomoc podczas turnieju kierujemy 
także do sensei Agaty Winiarskiej, która pomagała naszemu 
zawodnikowi podczas jednej z walk. Dla większości karate-
ka z Akademii był to pierwszy start w formule shin i od razu 
na zawodach takiej rangi. Tym bardziej cieszy ich postawa! 

Bardzo dobrze walczyła Magdalena Józefowicz, która na po-
czątku swojego pojedynku uzyskała przewagę pół punktu 
(wazari), jednak nie zdołała utrzymać jej do końca. Szymon 
Zawada z każdym kolejnym startem zdobywa nowe do-
świadczenie i uzyskuje lepsze wyniki. Dla Jakuba Mytycha 
to pierwszy start po 2-miesięcznej kontuzji, do trenowania 
wrócił zaledwie trzy tygodnie temu – medal tym cenniejszy. 
Kierownikiem był sensei Zdzisław Kaliciak, opiekunem Pan 
Janusz Mytych a sędzią PFKS Paweł Papoń 2. Dan.

Miejsca Zawodników ASW:
 � 3. miejsce – Krawców Alan (kumite młodzików -45 kg)
 � 3. miejsce – Mytych Jakub (kumite kadetów -65 kg)
 � 3. miejsce – Mytych Jakub (kata kadetów)
 � 4. miejsce – Kaczmarczyk Kacper (kumite kadetów 
-70 kg)

2 zawodników Akademi Sztuk 
Walki Tarnów Opolski –

Zdzieszowice na zgrupowaniu 
kadry narodowej!

W dniach 8-10 marca w Centrum Japońskich Sztuk Wal-
ki DOJO Stara Wieś odbyło się Zgrupowanie Kadry Naro-
dowej Polski Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai. 
Dwóch Zawodników Akademii Sztuk Walki Tarnów Opol-
ski – Zdzieszowice, otrzymało powołania do reprezento-
wania kraju podczas Mistrzostw Europy, które odbędą się 
w Czerwcu 2019 roku.

Reprezentantami zostali: Jakub Mytych (Zdzieszowice) 
i Alan Krawców (Tarnów Opolski)

Treningi odbywały się w Dojo Stara Wieś kilka razy 
dziennie. Zajęcia obejmowały zarówno przygotowanie mo-
toryczne, jak również ćwiczenia ze znakomitymi trenerami 
Kadry Narodowej, oraz fizjoterapeutą i psychologiem.

Inwestycje w Gminie  
ruszyły pełną parą!

Pierwsze dni wiosny przywitały naszą Gminę piękną 
pogodą, oraz wzmożoną pracą. Ruszyła długo wyczekiwa-
na przez mieszkańców inwestycja- budowa ronda na DK nr 
94. Dzięki temu zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo 
przy wyjeździe z Tarnowa Opolskiego i Raszowej. Ponadto 
w końcową fazę wchodzi budowa ścieżki pieszo rowerowej 
na odcinku Miedziana – Tarnów Opolski. Wartość inwe-
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stycji to ok. 3,7 mln zł z czego 84% otrzymamy z RPO WO 
2014-2020. Dzięki przedsięwzięciu powstanie ścieżka dla 
rowerów o długości 3,5 km, a także centrum przesiadkowe 
w pobliżu dworca kolejowego. Projekt ten ma na celu ogra-
niczenie emisji CO2. Na ukończeniu jest też długo wycze-
kiwana Tężnia Solankowa przy budynku Urzędu Gminy 
w Tarnowie Opolskim gdzie nasi mieszkańcy będą mogli 
odetchnąć pełną piersią. Inwestycja współfinansowana jest 
przez Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.



Usługi malarsko-wykończeniowe
Maler Wrzeciono

Andrzej Wrzeciono – Nakło

Planujesz remont? Zadzwoń!
tel.: 665 381 935


