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Nasze coroczne 
świętowanie!

Tegoroczne Święto Tarniny
cieszyło się rekordową frekfencją.

Inwestycje w gminie

Przeczytaj i zobacz jakie dwie 
najważniejsze inwestycje w naszej 

gminie zostay zakończone.

Pies o imieniu FLOS

Najcenniejszy nos w naszej okolicy 
zawitał do Zespołów Poszukiwawczo-

Ratowniczych „OPOLSAR”.

Święto Tarniny – 2019
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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

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogam 2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim zaprasza od 1 września 2019 r. wszyst-
kie osoby i rodziny chcące skorzystać z Podprogramu 2019 oraz spełniające poniższe kryteria dochodowe do składa-
nia wniosków na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez 
udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakichkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób 
uprawnionych oraz umożliwienie tym osobom korzystania z bezpłatnych działań towarzyszących.

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z programu wynosi odpowiednio:
 � 1402zł. netto – dla osoby samotnie gospodarującej
 � 1056zł. netto – dla osoby w rodzinie.

Halina Pacholczuk

Realizacja Programu w 2018 r.
Podprogram 2018

realizowany w Gminie Tarnów Opolski
w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 maja 2019 r.

Z pomocy w postaci paczek żywnościowych skorzystało w gminie Tarnów Opolski 126 rodzin, w tym 287 osób. 
W czasie trwania programu liczba osób się zmieniała.

Ostatecznie w miesiącu maju 2019 r. liczba osób korzystających z programu w poszczególnych miejscowościach 
przedstawiała się następująco:

• Walidrogi 6 osób
• Nakło 60 osób
• Raszowa 11 osób
• Tarnów Opolski 114 osób
• Kosorowice 41 osób
• Miedziana 27 osoby
• Przywory 9 osoby
• Kąty Opolskie 12 osób

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

Wydano 1410 paczek żywnościowych. W gminie Tarnów Opolski rozdano łącznie 13922,14 kg żywności. Każda 
osoba biorąca udział w programie otrzymała ok.49 kg żywności.

Z programu skorzystało 169 kobiet i 118 mężczyzn, w tym 75 osoby w wieku poniżej 15 lat i 38 osoby w wieku powy-
żej 65 lat. Z całej grupy odbiorców 40 osób legitymowało się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

W gminie Tarnów Opolski odbyły się działania towarzyszące w postaci warsztatów kulinarnych, które cieszyły się 
sporym zainteresowaniem ze strony odbiorców.

Zbieraniem wniosków, wydawaniem skierowań, prowadzeniem dokumentacji i dystrybucją żywności zajmowali się 
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.

Żywność pobierana była z Banku Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim dziękuję wszystkim osobom  
za życzliwość oraz pomoc i wsparcie przy dystrybucji żywności.

 Halina Pacholczuk
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Czas na odpoczynek 
i świętowanie
Wakacje to idealny czas na odpoczynek. Jeśli do tego 

zdarzają się okazje do świętowania, daje to powody 
do radości. A tych okazji ostatnio w gminie Tarnów Opol-
ski nie brakuje. – Święto Tarniny, odbiór ścieżki pieszo – 
rowerowej, otwarcie tężni solankowej – dzięki takim chwi-
lom, w gminie żyje się przyjemniej – wylicza wójt Krzysztof 
Mutz.
Red.: Panie Wójcie, za nami półmetek wakacji, czas odpoczyn-
ku, relaksu i przysłowiowego ładowania akumulatorów. Jaką 
ofertę na ten wakacyjny czas ma Tarnów Opolski dla swoich 
mieszkańców?
Krzysztof Mutz: Zawsze powtarzam, że po ciężkiej pracy 
każdemu należy się wypoczynek. Faktycznie, wakacje to ide-
alny czas na relaks – jednak musimy pamiętać, że poprze-
dzony ciężką pracą i wysiłkiem. I to wszystkich – od mło-
dzieży szkolnej i dzieci poczynając, na dorosłych kończąc. 
Chciałbym przypomnieć, że zakończenie roku szkolnego 
to był też czas podziękowań i nagradzania naszych naj-
młodszych mieszkańców, którzy ciężko pracowali szlifując 
swoje talenty. Owocem były liczne osiągnięcia w konkur-
sach przedmiotowych i olimpiadach. Muszę podkreślić, 
że mamy bardzo zdolną młodzież i gmina Tarnów Opolski 
jest mocno widoczna na tle całego województwa opolskie-
go. Ale jest to również zasługa nauczycieli i rodziców, którzy 
wspierają swoich podopiecznych i motywują do osiągania 
sukcesów. Dla jednych i drugich, jak również dla wszyst-
kich mieszkańców i gości, wspaniałą ofertą na rozpoczęcie 
wakacyjnego wypoczynku było Święto Tarniny. Rekordowa 
frekwencja pokazała, że impreza ta jest naprawdę potrzeb-
na i ważna dla naszych mieszkańców. Ponadto bogatą ofertę 
wakacyjną dla dzieci i młodzieży, jak co roku przygotował 
Gminny Ośrodek Kultury pod kierownictwem Pani Dyrek-
tor Ewy Loster, której serdecznie dziękuję za zaangażowa-
nie w absolutnie wszystkie ważne imprezy kulturalne. Swoją 
ofertę ma również Hala Sportowa. Natomiast przysłowiową 
wisienką na torcie było chyba długo wyczekiwane otwarcie 
tężni solankowej w Tarnowie Opolskim – jako zdrowej stre-
fy relaksu.

Red.: Wymienił Pan te pozytywne wydarzenia, jednak aby 
dojechać do tężni od strony drogi krajowej, należy zmierzyć 
się z utrudnieniami komunikacyjnymi w postaci przebudowy 
drogi…
K. M.: To prawda, jednak przebudowa ronda wkrótce będzie 
na finiszu – a jest to tak mocno wyczekiwana w naszej gmi-
nie inwestycja drogowa, że utrudnienia nie stanowią tak du-
żej przeszkody. Czasowo utrudnienia dotyczyły też wyjazdu 
na ulicę Dworcową z ulicy Skalnej w Tarnowie Opolskim, 
jednak już się zakończyły a zwieńczeniem prac był od-
biór ścieżki pieszo-rowerowej z Miedzianej aż do Tarnowa 
Opolskiego wraz ze stację przesiadkową w okolicy dworca 
kolejowego. Przypomnę, że realizacja tej inwestycji odbyła 
się przy dużym dofinansowaniu unijnym w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskie-
go. Jest to projekt partnerski a gmina Tarnów Opolski jako 
jedna z pierwszych zrealizowała swój zakres prac. Są gminy, 
które jeszcze nie rozstrzygnęły przetargów – w ramach tego 
samego projektu. Inwestycja ta pokazuje, że trzeba mieć 
wizję, na której realizację należy szukać zewnętrznego fi-
nansowania – w ramach możliwości. Czasem trzeba trochę 

poczekać na efekty ale w ostatecznym rozliczeniu gmina, 
która dysponuje ograniczonym budżetem inwestycyjnym, 
dzięki takim rozwiązaniom, może zrealizować nawet od-
ważne plany inwestycyjne. Muszę też podkreślić, że inwe-
stycja nie byłaby kompletna bez zaangażowania ZW Lho-
ist, które dofinansowały przebudowę skrzyżowania ulicy 
Dworcowej z ulicą Skalną. To już kolejny przykład dobrej 
współpracy z Zakładami, które w ramach realizacji poli-
tyki społecznej odpowiedzialności biznesu, mocno anga-
żują się w rozwój gminnej infrastruktury oraz działalność 
społeczno-kulturalną.

Red.: Nawiązując do tężni solankowej jako jednej z ostat-
nich inwestycji, muszę zapytać, dlaczego po rdzeniu tarnino-
wym płynie solanka zabłocka a nie solanka z Ciechocinka jak 
to było w planach?
K. M.: To prawda – były wstępne rozmowy z zarządem 
Uzdrowiska w Ciechocinku odnośnie preferencyjnego za-
kupu solanki, jednakże prezes zarządu uzdrowiska bar-
dzo uczciwie podszedł do tematu. Nie kierował się jedy-
nie chęcią zarobku ale rzeczywistym zachowaniem dobrej 
marki uzdrowiska. Po konsultacji balneologicznej okazało 
się, że solanka z Ciechocinka powinna być użytkowana 
w miejscu, gdzie są źródła – w transporcie może bowiem 
tracić swoje właściwości. W przeciwieństwie do solanki 
z Zabłocia, która jest butelkowana i sprzedawana w apte-
kach do aparatów do nebulizacji. Zdecydowaliśmy się więc 
na tę drugą opcję. Dodam tylko, że parametry solanki są ba-
dane na bieżąco specjalnymi urządzeniami pomiarowymi, 
wszyscy korzystający z naszej tężni mogą więc być pewni jej 
najwyższej jakości. Poza tym solanka kupowana w aptece 
jest zwyczajnie droga – a w naszej tężni można korzystać 
z darmowych inhalacji. Mam nadzieję, że to miejsce przy-
niesie dużo radości mieszkańcom i gościom gminy. Będzie 
też kolejnym atutem, dzięki któremu mieszkanie w naszej 
gminie będzie przyjemniejsze.

Red.: Jakie będą kolejne etapy gminnego inwestowania?
K. M.: Zadań inwestycyjnych jest wiele, jednakże te naj-
bardziej widoczne ponownie wiążą się z dofinansowaniem 
unijnym – mam tu na myśli kolejny etap projektu ścieżki 
pieszo-rowerowej „Czas na rower”, w którym jesteśmy part-
nerem miasta Opola. Tym razem będzie to ścieżka wzdłuż 
głównej ulicy Tarnowa Opolskiego, aż do ronda przy dro-
dze krajowej. Planujemy też przebudowę ulicy Nakielskiej 
– trwają prace projektowe, jednakże w tym wypadku ko-
nieczne będzie pozyskanie dużego dofinansowania ze-
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wnętrznego, z uwagi na zakres i ogromne koszty inwestycji. 
Zrealizowane wcześniej projekty pokazują jednak, że czasa-
mi warto poczekać aby osiągnąć zamierzony efekt. To tylko 
niektóre z planów – o innych będę informował mieszkań-
ców na bieżąco.

Red.: W temacie inwestycji istotna od dawna jest kwestia ga-
zyfikacji gminy. Na jakim etapie jest jej realizacja?
K. M.: Temat gazyfikacji całej gminy wciąż jest gorący i nie 
został odłożony na drugi plan. Przeciwnie – trwa anali-
za potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Sołtysi poszcze-
gólnych sołectw – za pomocą ankiet dokonują weryfikacji 
zapotrzebowania na przyłącza. Aby obraz był pełniejszy, 
ankiety będą dystrybuowane również za pomocą innych 
dostępnych kanałów, można będzie też wypełnić takie an-
kiety i złożyć w Urzędzie Gminy. Na podstawie takiej anali-
zy Zakład Gazowniczy ocenia rentowność operacji i planuje 
inwestycje przyłączeniowe. Gdy wykażemy, że zapotrze-
bowanie na gaz jest duże, łatwiej będzie uzyskać decyzje o 
przyłączeniu do sieci.

Red.: Trwają przygotowania do dożynek gminnych. Gdzie 
w tym roku spotkają się mieszkańcy?
K. M.:  W tym roku dożynki gminne odbędą się w Raszowej. 
To sołectwo, w którym wiele się dzieje, nie brak zaangażo-
wanych mieszkańców, pod kierownictwem sołtysa i radne-
go w jednej osobie  - Pana Andrzeja Matei. Prężnie działa 
też Rada Sołecka i miejscowe stowarzyszenia, dlatego jestem 
przekonany, że będzie to piękne święto i okazja do integracji 
całej gminy.

Co nas kręciło w tym kwartale?
„Dawno, dawno temu… w odległej Galaktyce…” no, 

nie! Ten, kto spodziewał się czegoś w rodzaju „Gwiezdnych 
Wojen”, niezwykłych stworzeń, pirotechniki i wspaniałych 
efektów specjalnych, ten wybierając się na „High life” Cla-
ire Denis (zasugerowany określeniem S-F) musiał się srodze 
rozczarować. Niezwykły jest tu też dobór obsady aktorskiej: 
Robert Pattinson z Juliette Binoche, Mia Goth z Agatą Bu-
zek, Andre Benjamin z Larsem Eidingerem. Totalny misz- 
masz! Na dodatek scenografia i kostiumy czasem przypo-
minają amatorski teatrzyk. A jednak! Miłośnicy „obrazów 
nieoczywistych” – a z takich przede wszystkim składa się 
Dyskusyjny Klub Filmowy „Nas to kręci! ” działający przy 
Gminnym Ośrodku Kultury – nie czuli się zawiedzeni. Ba! 
Z wielką uwagą śledzili wszystko, co działo się na ekranie, 
a po projekcji długo jeszcze dzielili się uwagami i spostrze-
żeniami. Jeżeli ktoś przeczytał wpisy w Sieci, to zauważył, 
że film budzi skrajne oceny i emocje. My, nie możemy po-
wiedzieć, że nam się podobał – to nieodpowiednie słowo. 
Ale bardzo nasz poruszył. To klasyczny „film drogi” – choć 
droga wiedzie przez przestrzeń, trwa większą część życia 
i prowadzi ku czarnej dziurze.

Właściwie nasze zainteresowanie Republiką Południo-
wej Afryki skończyło się wraz z apartheidem. Poza nielicz-
nymi, których stać, by wyjechać tam na urlop (a atrakcji 
w tym kraju nie brak, klimat też przyjemny…), nikt z nas 
specjalnie krajem tym się nie interesuje. Po ostatecznym 
zwycięstwie Mandeli i zniesieniu segregacji rasowej myśli-
my, że „wszystko wróciło do normy”. Tymczasem… Etienne 
Kallo – Grek urodzony i wychowany w RPA w swoim fil-
mie „Żniwa” przenosi nas na drugo kraniec globu ukazując 
„świat po apartheidzie”. Świat, gdzie role nagle się odwróciły, 
a mentalność Afrykanerów nadal tkwi w XX (żeby nie po-
wiedzieć w XIX) wieku. Tytułowe żniwa mają tu wielora-

kie znaczenie. Oprócz tego najprostszego, (rodzina uprawia 
ziemię, jest czas zbiorów,) los bohaterów determinowany 
jest licznymi zaszłościami – wynikającymi zarówno z hi-
storii państwa i społeczności jak i tej, pojedynczej rodziny, 
będącej bohaterem filmu. Film przejmujący, poruszający 
do głębi. Jednocześnie egzotyczny, rozgrywający się w wielce 
specyficznym otoczeniu, jak i traktujący o prawdach uni-
wersalnych: potrzebie uczucia, skomplikowanych związkach 
międzyludzkich, poszukiwaniu własnego miejsca w życiu, 
ciążącym nad losem jak fatum przywiązaniem do dawno 
przebrzmiałych idei…

Kiedy słyszymy „komedia” oczekujemy sporej dawki hu-
moru i pewnej beztroski. Gdy jednak połączymy rzeczownik 
„humor” z przymiotnikiem „angielski” – ooo, to już bywa 
nieco inaczej. Ken Loach nazywany bywa „wielkim spo-
łecznikiem brytyjskiego kina”. Lubi swych pochodzących 
ze społecznych nizin bohaterów, traktując ich z dużą dozą 
sympatii i wyrozumiałości. „Whisky dla aniołów”. Loach nie 
traktuje swych postaci sprawiedliwie – doskonale scharakte-
ryzowany zostaje jedynie główny bohater – Robbie. Świetnie 
„skrojone” są także postacie koneserów whisky z elitarnego 
klubu. Pozostali członkowie „bandy Robbiego”, próbują-
cy za wszelką cenę „sprowadzić do właściwego poziomu” 
próbującego się wyrwać z nie najlepszej sytuacji życiowej 
kumpla, są zarysowani tak jak bywały postacie w dawnych 
komediach – jedną wyraźną cechą. Ale… razem mogą 
wszystko! W sumie zawsze wygrywa lojalność i nieco pokrę-
cone poczucie honoru. Choć prześladuje ich pech, wychodzą 
z karkołomnych sytuacji obronną ręką. W końcu pomagają 
młodym rodzicom w tarapatach i nie jest im żal, że summa 
sumarum cała eskapada nie przyniosła im aż takiego zysku, 
jakiego się spodziewali. Ważne, że się dobrze bawili.

Na czas wakacji spotkania DKF zostają zawieszone. Spo-
tkamy się ponownie we wrześniu. Zapraszamy dotychczaso-
wych i nowych miłośników kina niekomercyjnego! Szukaj-
cie nas na Facebook i na plakatach!

ZAPRASZAMY!
Wszystkich, których interesuje uczestnictwo w zaję-

ciach stałych Gminnego Ośrodka Kultury oraz poszukują-
cych i niezdecydowanych zapraszamy na DZIEŃ OTWATY 
w dniu 1 września o godzinie 16.00. Obiecujemy wspólną za-
bawę, spotkania z instruktorami, informacje o planowanych 
zajęciach, warsztatach, imprezach. Każdego, kto jeszcze nie 
znalazł pola do własnej aktywności zachęcamy do podziele-
nia się z nami pomysłami. Przyjdźcie koniecznie! Czekamy 
na Was!

Wiosna – pora festynów 
i pikników

Już od lat wiosną i jesienią „Latający Animatorzy” 
z Gminnego Ośrodka Kultury wyruszają w teren. Zaraz 
po Wielkanocy posypały się zaproszenia. Wszędzie tam, 
skąd dotarły do nas zjawialiśmy się na warsztatach plene-
rowych. Najczęściej zarówno organizatorzy jak i uczestnicy 
zainteresowani byli malowaniem dziecięcych buziek, zapla-
taniem kolorowych warkoczyków i – prawdziwym hitem 
sezonu – ozdabianiem ciała brokatowymi tatuażami. Cóż… 
tatuaże są modne! A takimi połyskującymi, które – gdy 
przestają cieszyć – można po prostu zmyć (i zastąpić nowymi 
przy okazji kolejnego pikniku) nie może pochwalić się żaden 
dorosły!
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Robotyka – dziedzina przyszłości
Młodzi, czasem bardzo młodzi i bardzo, bardzo zdolni. 

Niestraszna jest im matematyka, technika i informatyka 
– choć często program zajęć wykracza daleko poza zakres 
szkolny. Tacy są właśnie uczestnicy zajęć z robotyki i wydru-
ku 3D. W co drugą sobotę nie wylegują się w łóżku, lecz spę-
dzają po kilka godzin w ośrodku kultury na projektowaniu, 
budowaniu i programowaniu robotów. Przyszli (a właściwie 
już obecni) informatycy i maechatronicy. Choć do studiów 
mają jeszcze sporo lat, już dziś zaskakują wiedzą i umiejęt-
nościami. Biorą udział w wystawach i zawodach, konfron-
tując swoje umiejętności ze starszymi i bardziej doświad-
czonymi. Z – właściwą swemu wiekowi – niecierpliwością 
marzą, by pokonać najlepszych.

W tym roku duża grupa przyszłych inżynierów w wie-
ku od 8 do 16 lat – wraz z opiekunem Adrianem Doboszem 
wzięła udział w III edycji Międzynarodowych Zawodów Ro-
botów Mobilnych JURABOT 2019 w Parku Nauki i Rozryw-
ki w Krasiejowie. Tam zbudowane przez uczestników zajęć 
roboty wzięły udział w walkach lego – sumo. Podobnie jak 
w tradycyjnej japońskiej dyscyplinie „zapasy” stworzonych 
z klocków lego botów polegały na przepchnięciu „rywala” 
tak, aby znalazł się on poza ringiem. „Zawodnicy” walczyli 
w jednej „kategorii wagowej” (roboty musiały posiadać okre-
ślone parametry), lecz już ich operatorzy startowali w katego-
rii „open”. Naszym przedstawicielom udało się wygrać kilka 
starć, niestety, do pełnego sukcesu zabrakło nieco doświad-
czenia. Zaznaczmy, że już sam start w zawodach, w których 
biorą udział najlepsi konstruktorzy i operatorzy mobilnych 
robotów z wielu krajów i nawiązanie z nimi walki, stanowi 
nobilitację nie lada.

Młodym konstruktorom życzymy wytrwałości w dalszej 
pracy i rozwijania pasji – co w przyszłości zaowocuje, tak 
przez nich pożądanym, spektakularnym sukcesem. Tymcza-
sem gratulujemy dotychczasowych osiągnięć!

A świat jest taki barwny!
„W każdą pogodę/potrafią dostrzec oczy moje młode/

niebezpieczną twą urodę… „śpiewała w piosence „Życie – 
kocham cię, nad życie”. I takie właśnie jest życie, taki kolo-
rowy jest świat. W tym roku do różnorodności i wielobarw-
ności świata nawiązywał – tradycyjnie już kończący sezon 
– spektakl słowno – muzyczno – taneczny „Wszystkie barwy 
świata”.

Uroczyste zakończenie sezonu na scenie ośrodka kultury 
gromadzi wielu uczestników zajęć stałych oraz zaproszonych 
gości. Wśród wykonawców w tym roku znaleźli się tancerze 
z zespołów tworzących formację Element – od na przeuro-
czych najmłodszych, po nasze najbardziej doświadczone, 

zawsze gorąco oklaskiwane „Mamuśki”, zespoły z formacji 
Elektra, a także grupa folklorystyczna WAL–NAK, poza 
tym solistki Kasia Wystrach (śpiew) i Judyta Wojtala (śpiew, 
skrzypce). Klasą samą dla siebie było troje młodych aktorów- 
Ala, Piotr i Michał, którzy w scenkach łączących w jedną ca-
łość spektakl, brawurowo zagrali trójkę przyjaciół jako żywo 
przypominających … ich samych.

Podsumowujące roczną pracę spektakle gromadzą na wi-
downi liczną publiczność, która szczelnie wypełnia salę. 
Wśród znamienitych widzów nie zabrakło przedstawicieli 
władz samorządowych z Wójtem Gminy na czele, gości z za-
przyjaźnionych placówek kulturalnych i oświatowych, firm 
i instytucji. Licznie przybyli mieszkańcy Tarnowa Opolskie-
go i sąsiednich miejscowości. Oczywiście najwdzięczniejszą 
publiczność tworzą zawsze rodzice naszych podopiecznych, 
którzy równie mocno jak sami wykonawcy (a niekiedy o wie-
le bardziej) przeżywają występy swoich pociech. W trak-
cie spektaklu odwiedziła nas tarnowska telewizja (relacja 
w Internecie).

Zgodnie z tym tytułem na scenie było kolorowo – nie tyl-
ko za sprawą kostiumów tancerzy. Piękna muzyka, dowcip-
ne scenki teatralne tworzące fabułę spektaklu, wdzięk i mło-
dość występujących (bez względu na metrykę) – jak zawsze 
dały zachwycający efekt.
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Spektakl zakończył się płynącymi ze sceny prostymi, 
prosto z serca płynącymi podziękowaniami dla wszystkich: 
nieustannie przychylnych władz, przyjaciół ośrodka, dyrek-
cji, instruktorów oraz rodziców podopiecznych i ich samych 
oraz występujących gości. Po czym dynamicznie i cokol-
wiek spontanicznie, ale niezmiennie żywiołowo odtańczono 
„Skibidi”…

Tanecznym krokiem wkroczyliśmy w wakacyjny czas!

Piękno z ziemi
Ceramika, to sztuka tak stara jak i sama ludzkość. Wy-

roby z gliny – choć pozornie kruche – wydobywane przez 
archeologów z głębi wykopalisk niosą ze sobą przesłanie 
od pokoleń naszych przodków. I dziś wytwory z tak prostego, 
wydobytego z ziemi surowca, są w naszych domach wszech-
obecne. Od prostego kubka, z którego pijamy poranną kawę, 
przez podłogowe płytki, po dzbany, flakony i wreszcie figur-
ki, które umilają i upiększają nasze życie. Także w Gminnym 
Ośrodku Kultury kultywowana jest prastara tradycja two-
rzenia z tego prostego a szlachetnego surowca. Od kilku lat 
w pracowni ceramicznej dzieci, młodzież i dorośli zgłębiają 
tajniki garncarstwa i ceramiki.

fot. Magdalena Tarasiuk-Waga

Przez ostatnie dwa lata funkcję instruktora sztuk pla-
stycznych i ceramicznych pełni Magdalena Tarasiuk–Waga. 
Jest absolwentką instytutu sztuki na Uniwersytecie Opol-
skim oraz Akademii Fotografii w Krakowie i mieszkanką 
naszej gminy. Oprócz pracy pedagogicznej i tworzenia wy-
robów rękodzielniczych pani Madzia oddaje się też twórczo-
ści stricte artystycznej. Wykreowane przez siebie dzieła foto-
grafuje i umieszcza na swojej stronie internetowej.

Kiedyś na jej stronę zajrzała włoska miłośniczka i pro-
pagatorka sztuki współczesnej, właścicielka galerii, Paola 
Trevisan. Eksponowane prace zainteresowały Włoszkę tak, 
że zaprosiła naszą rodaczkę do uczestnictwa w międzynaro-
dowej wystawie. XII Little Treasures – Small Format Exhi-
bitions (Małe Skarby – Wystawa Małych Form), odbyły się 
w Bolonii w dniach 30 marca – 11 kwietnia. Na wernisaż 
do Galerii de Marchi (Galleria de Marchi) Pani Magdalena 
została zaproszona wraz z rodziną. Podróż do Włoch – choć 
bardzo mnie cieszyła – była bardzo stresująca – wspomina 
artystka. Choć z wielką pieczołowitością pakowałam swoje 
rzeźby, cały czas drżałam o to, czy dowiozę je w stanie nie-
naruszonym. Uspokoiłam się dopiero, gdy znalazły się bez-
piecznie na wystawie. Do konkursu pani Magdalena zgłosi-
ła cykl „Lulled 1-4” („Ukołysanie”). Zaproszenie do grona 
50 wybranych artystów z całego świat, to dla mnie wielkie 
wyróżnienie – mówi. Atmosfera była wspaniała, pani Pa-
ola – kuratorka wystawy – osobiście spotykała się z każdym 
z zaproszonych, pozowała do niezliczonych „selfie”, z każ-

dym rozmawiała. Czuliśmy się naprawę oczekiwanymi go-
śćmi. Miary sukcesu dopełniło przyznanie eksponowanemu 
„skarbowi” wyróżnienia.

Serdecznie pani Magdalenie gratulujemy! Życzymy dal-
szych sukcesów i artystycznego rozwoju oraz wspaniałych, 
utalentowanych podopiecznych!

Chwile zatrzymane …
Jak wspomnieliśmy, w Gminnym Ośrodku Kultury znaj-

duje się pracownia ceramiczna. Lecz sztuki plastyczne mają 
wiele form wyrazu, a potrzeba tworzenia objawia się już 
u bardzo małych dzieci. Toteż zajęcia plastyczne i ceramicz-
ne cieszą się w GOK-u zasłużonym powodzeniem. Od naj-
młodszych, stawiających swoje pierwsze artystyczne kroki 
w Akademii Malucha, do dorosłych uczestników zajęć – 
wszyscy przez cały rok wytrwale pracują „zaklinając” na pa-
pierze, płótnie i w glinie chwile, emocje, próbując utrwalić 
piękno otaczającego świata. Na koniec sezonu eksponujemy 
prace naszych podopiecznych.

W upalne popołudnie 14 czerwca wybrane efekty pracy 
najmłodszych, trochę starszych i całkiem dorosłych twór-
ców zostały wystawione w Galerii GOK- u. Wernisaż wysta-
wy zatytułowanej „Bilet rodzinny” miał bardzo uroczystą 
oprawę, a przybyli goście gasząc pragnienie pysznymi soka-
mi zachwycali się rozmaitością barw i form wystawionych 
prac. Ekspozycja zajęła nie tylko teren holu, lecz wkroczyła 
na piętro ośrodka. Wielość form, barwność eksponowanych 
dzieł i kreatywność adeptów sztuki wprawiała w zachwyt 
i zdumienie.

Życzymy wszystkim artystom – dużym i małym – aby 
swój wakacyjny „bilet” wykorzystali jak najlepiej i nasyciw-
szy oczy oraz dusze pięknem otaczającego świata, po waka-
cjach nadal rozwijali swoje pasje, wykorzystywali talenty. 
A tymczasem – miłych wakacji!
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Na naszej scenie
Obecnie przy Gminnym Ośrodku Kultury działają dwie 

grupy teatralne: istniejący już od pewnego czasu zespół sku-
piający dorosłych aktorów – amatorów „To nam się uda! ” 
oraz powstała w ubiegłym sezonie grupa dziecięco – mło-
dzieżowa. Oba zespoły przygotowały w minionym sezo-
nie po jednym przedstawieniu, które mieszkańcy Tarnowa 
Opolskiego i okolic mogli zobaczyć na scenie 21 czerwca br.

W piątkowy wieczór długiego weekendu z premierą 
„Ognisko”, wystąpiła Młodzieżowa Grupa Teatralna. Utwór 
został napisany i wyreżyserowany przez prowadzącego zaję-
cia Tomasza Stochniała. Stworzona została czarna komedia, 
w której młodzi aktorzy zaprezentowali się świetnie!

Z wielką naturalnością wcielili się w postacie, świetnie 
rozegrali wszystkie sceny jednoaktówki prezentując nam 
doskonała galerię typów i zachowań. Wielkie brawa!

Już nieco bardziej doświadczony (zarówno stażem sce-
nicznym jak i latami) drugi zespół – także wspaniale wy-
padł. „Biblioteka” – także jednoaktowa komedia, stworzona 
została przez tego samego autora i reżysera. Sztuka miała 
swoją premierę w czasie obchodów 70-lecia biblioteki w Tar-
nowie Opolskim. Przedstawienie rozbawiło publiczność 
sporą dawką humoru słownego i sytuacyjnego, komizmem 
postaci, a przede wszystkim znacznego ładunku społecznych 
absurdów. Oba ansamble otrzymały od widzów gorące bra-
wa. Swoją porcją uznania obdarzony został także autor, reży-
ser i scenarzysta spektaklu.

Tanecznym krokiem
Zajęcia taneczne w GOK istnieją przede wszystkim po to, 

by dzieciom dać możliwość ruchu i dobrej zabawy. Nie spo-
sób przecenić wartości wychowawczych i kształcących takich 
zajęć. Podczas nich dzieci uczą się współdziałania, odpowie-

dzialności, koleżeństwa, systematyczności i wytrwałości. 
Zdobywają też praktyczne i korzystne dla ogólnego rozwo-
ju umiejętności takie jak koordynacja ruchowa, sprawność 
czy zwinność. Kształtuje się u nich wyczucie rytmu, ruchy 
nabierają gracji. Jednak praca przy przygotowaniu kolejnych 
choreografii nie przynosiłaby satysfakcji, gdyby nie było 
możliwości publicznego zaprezentowania tego, co wypraco-
wano podczas treningów. Każdy występ przed publicznością 
to nie tylko nagroda w postaci aplauzu – to dalsze zdoby-
wanie umiejętności: pokonywania nieśmiałości, radzenia 
sobie ze stresem, czasem „robienia swojego” pod presją czy 
na nagle zmienionym (np. pod niespodziewaną nieobecność 
jednej z osób) stanowisku.

Występy na „obcej scenie” i udział w konkursach, to do-
datkowa próba, okazja do konfrontacji z umiejętnościami 
innych, czasem dłużej i intensywniej ćwiczących, umie-
jętność uznania zwycięstwa przewyższających nas, ale też 
właściwa postawa wobec pokonanych. Dlatego, choć stara-
my się nie nastawiać naszych podopiecznych na turniejowe 
zwycięstwa, po kilka razy w sezonie wyjeżdżają oni na prze-
glądy i konkursy. W tym roku takie wyjazdy zaowocowały 
licznymi sukcesami, które zachęcają, by pracować jeszcze 
wytrwalej.

Oto nasze sukcesy:
Ogólnopolski Konkurs Taneczny RHYTM & STYLE
 � I m-ce Element
 � II m-ce Element-M, juniorki (mini formacja)
 � II i III m-ce Elektra

Wojewódzki Festiwal Taneczny Fantan 2019 
I m-ce Element –M, kadetki

 � II m-ce Elemencik
 � II m-ce Element
 � III m-ce Element –M, juniorki

Taneczne Mistrzostwa Opolszczyzny „Czasem 
Zakręceni”

 � I m-ce Element Reaktywacja
 � III m-ce Elemencik
 � III mc-e Element – M, juniorki
 � III m-ce Element – M, kadetki

Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych 
„Tańcowadła”

 � III m-ce Element – M, juniorki
 � III m-ce Element

Festiwal Taneczny Apaluz w Markowicach
 � wyróżnienie I stopnia Element – M juniorki
Ogólnopolski Turniej Tańca KOTWICE 2019 Brzeg
 � II miejsce – Element Reaktywacja

Festiwal Sztuki Tanecznej 
PLĄSOWADŁA 2019 Dobrzeń Wielki

II m-ce Mikroelement
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Gratulacje
dla najzdolniejszej młodzieży 

w Gminie Tarnów Opolski
Serdecznie gratulujemy naszej uzdolnionej młodzieży! 

Jak co roku, wielu naszych uczniów zajęło bardzo wysokie 
miejsca w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckie-
go. Z dzieci uczących się w szkołach podstawowych pięciu 
uczniów uzyskało tytuł Laureata a dziewięciu tytuł Finali-
sty. W konkursie dla uczniów szkół gimnazjalnych jeden 
nasz mieszkaniec uzyskał tytuł Finalisty. Każde z dzieci zo-
stało nagrodzone na spotkaniu przez Zastępcę Wójta Gminy 
Tarnów Opolski Magdalenę Chudowską albumem o naszym 
kraju – nie samym językiem niemieckim żyje człowiek!

Wyróżniono:
 � ze szkół podstawowych
• Maksymilian Krol
• Julia Mutz
• Wiktoria Dyga
• Sara Skowronek
• Aleksandra Pordzik
• Vanessa Gregorczyk
• Weronika Stachura
• Zuzanna Waluś
• Zofia Friedrich
• Izabela Jajak
• Kinga Szaforz
• Olivia Brandt
• Paweł Ojciec
• Anna Baron

 � z gimnazjum
• Miłosz Thoma

Dzieciom i ich nauczycielom ponownie gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów w nowym roku szkolnym.

Pies tropiący Flos
– nowy nabytek Grupy Specjalistycznych 
Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych 

„OPOLSAR”

Stowarzyszenie FLOS z Tarnowa Opolskiego kwotą 
1400,00 euro wsparło zakup psa tropiącego rasy Bloodho-
und. Nowy podopieczny Zespołów Poszukiwawczo-Ratow-
niczych „OPOLSAR” został sprowadzony ze specjalnej ho-
dowli z Czech. Aby uhonorować darczyńców, pies również 
nazywał się będzie Flos.
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Święto Tarniny odbywające się co roku w pierwszy week-
end lipca – to już tradycja. Wprawdzie co roku jest trochę 
inne, ale niezmiennie pozostaje okazją do zabawy, rodzin-
nych i sąsiedzkich spotkań i uciech wszelakich. Na frekwen-
cję – wcale niemałą – pewien wpływ ma pogoda oraz zapro-
szone gwiazdy, ale wydaje się, że na pierwszym miejscu stoi 
potrzeba takich (choćby tylko raz w roku) powszechnych 
spotkań.

W tym roku natura łaskawie użyczyła nam pogody do-
skonałej, a organizatorzy – Gmina Tarnów Opolski oraz 
Gminny Ośrodek Kultury – zadbali, by program zadowolił 
różne zapotrzebowania i gusty.

Nasza gmina jest w tym szczęśliwym położeniu, że w jej 
centralnym niemal punkcie (mając na uwadze położenie 
geograficzne) posiada rozległy plac oraz zaplecze w postaci 
zabudowań. Na Kostrowickich błoniach zatem swobodnie 
mogło rozmieścić swoje atrakcje wesołe miasteczko (ach, 
czegóż tam nie było! – karuzele, dmuchańce, samochodzi-
ki, maszyny do mierzenia siły, gry zręcznościowe… i wiele, 
wiele innych atrakcji). Wystarczyło miejsca dla food tracków 
i budek gastronomicznych, stoisk z napojami oraz stołów 
i ławek pod parasolami licznych stoisk reklamowych, stano-
wisk warsztatowych i – najważniejszego – namiotu biesiad-
nego ze sceną, parkietem, stołami i ławkami oraz namiotów 
garderobianych.

W sobotę panowała piękna pogoda, słoneczna, lecz nie-
zbyt upalna. Po południu na gości czekało w gotowości 
wszystko, co miało zapewnić rozrywkę, informację, dobre 
jadło i napitek. I – rzecz jasna – program artystyczny. Tra-

dycyjnie już – rozpoczął go „Taneczny zawrót głowy” – czyli 
zbiorowe i solowe prezentacje taneczne formacji: Element, 
Hałas, Elektra oraz grupy folklorystycznej WALNAK. Mło-
dzi wykonawcy otrzymali zasłużone brawa i po występie ra-
dośnie zaczęły korzystać z dostępnych atrakcji. Oddechem 
dla rodziców, a (nie mniejszą niż wymagające sięgnięcia 
do kieszeni rozrywki) przyjemnością dla dzieci było skorzy-
stanie z oferty warsztatowej jaką przygotował Gminny Ośro-
dek Kultury. Można było zagrać w plenerową grę planszową 
promującą proekologiczne zachowania, zapleść sobie koloro-
wy warkoczyk, wykonać tarninowy błyszczący tatuaż, zro-
bić ozdobioną tarninowym szablonem torebkę (na słodycze, 
śniadanie, prezent).

Tymczasem do namiotu i na festynowy plac przybywało 
coraz więcej gości. Na scenie pojawił się zespół Power Play. 
Sympatyczni i muzykalni, przez ponad godzinę bawili gości 
i bawili się z gośćmi. Artyści otrzymali zasłużone brawa, za-
grali bis i opuścili scenę.

Teraz przyszedł moment królującego na estradzie 
w ostatnim czasie – Sławomira. Na scenie trwały przygo-
towania do występu, a napięcie rosło i rosło! Bijąca rekordy 
popularności piosenka „Miłość w Zakopanem” wyniosła 
na szczyty popularności aktora, znanego nam dotąd z licz-
nych ról serialowych, filmowych i teatralnych. Sławomir 
Piotr Zapała, kilka lat temu rozpoczął karierę estradową jako 
wykonawca nowego nurtu muzycznego zwanego rock polo. 
Do czasu nagrania „Miłości…” artysta cieszył się umiarko-
wanym zainteresowaniem tak publiczności jak i mediów, 
lecz gdy jego najnowszy singiel osiągnął status diamento-

Tak się bawi, tak się bawi …cała gmina (i nie tylko)!
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wej płyty jego popularność wystrzeliła pod niebo. Sławomir 
przyjechał do Kosorowic z żoną, Magdaleną Kajrowicz – 
„Kajrą” oraz zespołem „Trzymamy się Zapały”, menagerem 
i szefem ochrony. Przed koncertem udzielił wywiadu prasie 
powiatowej i lokalnej telewizji. No, a potem… Popularny 
piosenkarz zaśpiewał kilka swoich wcześniejszych utworów, 
wykonał też kilka znanych i lubianych utworów innych wy-
konawców, poświęcił najmłodszym część koncertu śpiewając 
dla nich piosenki min. dziecięcego zespołu „Fasolki”, żeby 
w końcu zaspokoić pragnienie wszystkich brawurowym naj-
bardziej wyczekiwanym przebojem.

Po przyjętym z ogromnym aplauzem koncercie, Sławo-
mir długo rozdawał autografy, sprzedawał koszulki i pły-
ty. Entuzjazm wywołany przyjazdem będącego na topie 
wykonawcy długo nie opadał. Lecz idol w końcu odjechał, 
by w niedzielę bawić w kolejnym mieście, na kolejnym 
koncercie….

Nie był to bynajmniej koniec festynowych atrakcji. 
Na scenie instrumenty rozłożyła grupa METRON. To przy 
jej muzyce młodzi i młodzi duchem bawili się do białego 
rana.

Tego dnia konferansjerkę właściwą sobie werwą i humo-
rem poprowadziła Dominika Bassek–Laskowska.

W niedzielę kontynuowano zabawę. Swój ciąg dalszy 
miały warsztaty, ekspozycje, lunaparkowe atrakcje i kulinar-
ne pyszności. Ogromne zaciekawienie wzbudził nieco tajem-
niczy punkt programu, który organizatorzy określili „Dzi-
ką Tarniną”. Zaintrygowani uczestnicy festynu raz po raz 
spoglądali do wygrodzonego kącika placu, gdzie rozpalo-
no ognisko, nad którym umieszczono ogromną brytfankę. 
Przyodziany w kolorowy fartuch, w chroniącej włosy cza-
peczce sam Pan Wójt Krzysztof Mutz wspomagany dzielnie 
przez Sołtysa Kosorowic Szymona Dygę z zapałem i wpra-
wą przyrządzali oryginalny gulasz z dzika, grzybków i … 
oczywiście! Tarniny! Wszyscy smakosze dziczyzny, których 
nozdrza mile łechtał wspaniały zapach, musieli się uzbroić 
w cierpliwość, bo wszak mięsiwo wymaga dłuższej obróbki 
cieplnej – mimo, iż wcześniej długo, z wprawą i umiejętnie 
marynowane.

Tak więc łykając ślinę i posilając w międzyczasie innymi 
smakołykami amatorzy „dzikiego” poczęstunku udawali się 
do namiotu. I wcale tego nie żałowali! Tam sceną zawładnę-
ła HANUTA. Przesympatyczny zespół do biesiadnych piose-
nek porwał wszystkich widzów. Wspólne śpiewanie, nucenie 
i podśpiewywanie, kołysanie i klaskanie wkrótce porwało 
do zabawy zarówno dojrzałych jak i nieco później urodzo-
nych. Zrobiło się wesoło i swojsko. Na koniec występu prze-
miła para artystów otrzymała zasłużone, długo niemilknące 
brawa.

Niespodziewanie na festynowym placu zrobiło się nie-
co egzotycznie. Już od początku imprezy obok stanowisk 
warsztatowych skromnie stanęło niepozorne stoisko, na któ-
rym sprzedawano… kolorowy proszek. O jego przeznacze-
niu uczestnicy festynu dowiedzieli się od prowadzącego. Ta-
kie proszki służą do... obrzucania się wzajemnego podczas 
uroczystości zwanej Holi.. W Indiach jest to święto kolorów, 
światła, wiosny, radości. W dwóch odsłonach eksplozją ko-
lorów zabawiali się ludzie młodzi i bardzo młodzi. Cóż… 
do takich „brewerii” trzeba by się odpowiednio przygotować 
zakładają odzież ochronną.

Po ponad dwugodzinnym oczekiwaniu przyszedł czas 
na degustację „dzikiej tarniny”. Choć potrawę przyrządzono 
z 60 kg tzw. „wsadu”, przepastna zda się brytfanna wkrótce 
pokazała dno.

Skosztowawszy niecodziennego dania widzowie gotowali 
się do kolejnej atrakcji – występu kabaretu PARANIENOR-
MALNI. Choć tworzący go artyści gościł już w Kosorowi-

cach, nie posiadali swojego miejsca w Kosorowickiej Alei 
Gwiazd Kabaretu. Z należytą oprawą – choć (jak na kabaret 
przystało) i z humorem nadrobiono to „zaniedbanie”. I tak 
oto jedyna taka na świecie aleja przedłużyła się o kolejną 
gwiazdę.

Miła uroczystość dobrze nastroiła artystów, którzy poza 
tym są przecież profesjonalistami wysokiej klasy, tak więc 
podczas występu naprawdę wspięli się na wyżyny. Ich pro-
gram był wspaniały, dowcipy przednie, aktorzy, pozbawieni 
pretensjonalności, bez reszty zaangażowani w widowisko – 
nic dziwnego, że publiczność, która tłoczyła się pod namio-
tem i ściśle otoczyła wszystkie wejścia, doskonale się bawiła, 
długo oklaskując ulubionych artystów.

Na koniec dnia znów można było puścić się w tany, 
do których przygrywał zespół RODOS.

Mikrofon tego dnia powierzyliśmy naszemu długoletnie-
mu przyjacielowi Mariuszowi Studziennemu.

Tak atrakcyjna impreza nie mogłaby się odbyć 
bez wsparcia. Serdecznie dziękujemy:

 � Zakłady Wapiennicze LHOIST S.A.

 � Betard Sp. z o.o. Zakład Prefabrykatów Budowlanych 
Oddział Przywory

 � Imprezownia – Woja Wojtczak-Kolisz Sp. Jawna

 � Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o.

 � Zakładu Usług remontowo-budowlanych Malik Rudolf 
Przywory

 � Bank Spółdzielczy Krapkowice

SPONSOR GŁÓWNY

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
jest spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego 
oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. 
Aktualnie na terenie gminy Tarnów Opolski GAZ-SYSTEM 
realizuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji 
Zdzieszowice–Wrocław.

Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany 
corocznie podatek od nieruchomości. Będzie to kwota 
regularnie wpływająca do budżetu, którą można przeznaczyć 
na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM są prowadzone 
z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów 
zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego 
i praw wszystkich interesariuszy.

Więcej informacji na: 
www.gaz-system.pl

Święto Tarniny 2019 przeszło do historii. Zapraszamy za rok!
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Modnie i ekologicznie
– rozpoczynamy działania 

projektowe
Wiosną bieżącego roku grupa nieformalna EKO – MOD 

wraz z patronem – Stowarzyszeniem FLOS wystąpiła z wnio-
skiem o dofinansowanie w konkursie Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich – kierunek FIO 2018. Wniosek przeszedł 
pomyślnie procedury weryfikacyjne, co zaowocowało jego 
dofinansowaniem.

Działania projektowe będą się odbywały we wszystkich 
sołectwach gminy w budynkach należących do Gminnego 
Ośrodka Kultury, który będzie partnerował przedsięwzięciu, 
udzielając wsparcia rzeczowego. Pomysł projektu zrodził się 
z dostrzeganej przez wielu z nas potrzeby budzenia – ciągłe 
jeszcze niewystarczającej – świadomości ekologicznej. Po-
przez warsztaty ekologiczno–artystyczne pragniemy włączyć 
się do walki o czysty, zdrowy świat, o to, by kolejnym poko-
leniom nie pozostawiać problemów, które w swojej beztrosce 
sami stworzyliśmy.

Udział w zajęciach pogłębi wiedzę z zakresu ekologii 
i pokaże uczestnikom sposoby na praktyczne i artystyczne 
przetwarzanie śmieci. Zwiększy się świadomość potrzeby 
chronienia otoczenia i zmniejszenia ilości odpadów. Posze-
rzy wiedza o twórczym wykorzystaniu przedmiotów i su-
rowców z recyklingu.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich – doro-
słych i młodzież oraz dzieci pod opieką rodziców. Zakłada-
my stworzenie w każdej miejscowości 10 – osobowych grup 
(nie licząc dzieci). Rekrutację uczestników rozpoczniemy 
na przełomie sierpnia – września. Cykle warsztatowe będą 
się odbywały od września do listopada i zostaną zakończone 
wystawą najciekawszych prac w galerii GOK. Podczas zajęć 
powstaną:

1) Pufy z opon – przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy po-
zyskają ze swego otoczenia zużyte opony samochodowe, 
drewno lub materiał drewnopodobny (deski, sklejka, 
płyta MDF). Ponadto należy zrobić przegląd szaf i ko-
mórek, aby zgromadzić materiały włókiennicze do ob-
ciągnięcia i dekoracji siedzisk.

2) Oryginalna biżuteria – powstaną unikatowe ozdoby 
z krawieckich i kuśnierskich resztek, „schodzonych” 
podkoszulków, odpadów tekturowych, drewnianych, 
plastikowych czy metalowych. Wykorzystując niewiel-
kie dodatki (łańcuszki, zapinki, dodatki pasmanteryjne) 
stworzymy niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju 
wyroby.

3) Poszewki na poduszki – ciekawe i niebanalne zostaną 
wykonane dzięki wykorzystaniu niemodnych i/lub lek-
ko zużytych części garderoby takich jak swetry, koszule, 
bluzki. Po prostej krawieckiej obróbce otrzymamy inte-
resujące, niepowtarzalne kolorowe, tworzące klimat po-
włoczki na poduszki.

Ważnym elementem całego przedsięwzięcia jest koniecz-
ność samodzielnego przygotowania surowca, przy czym wy-
korzystane przedmioty nie mogą być nowe, zakupione, lecz 
powinny zostać pozyskane dzięki poszukiwaniom, przetrzą-
saniem własnych szaf, składzików, szop czy też „wizytowa-
nia” licznych „dzikich” wysypisk. Taka wycieczka będzie 
miała wielce pożądany, edukacyjny wymiar.

Informacje o projekcie i dokumentację z jego przebiegu 
będzie można poznać dzięki ulotkom, plakatom, publika-
cjom internetowym.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach. 
Bądźmy ekologiczni i kreatywni! To modne i pożyteczne.

Projekt jest sfinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz 
ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Lekcja biblioteczna
w oddziale dla dzieci

Na spotkanie 4 czerwca przyszły dzieci z Przedszkola 
Publicznego w Tarnowie Opolskim- grupa „Słoneczka” wraz 
z wychowawczynią mgr Grażyną Seniszyn. Lekcję na temat 
„Bezpieczeństwo w lesie” przeprowadził Komendant Straży 
Leśnej Waldemar Wilk.

Na wstępie została przeczytana bajka Olgi Pawlik pt.”Jak 
zajączek szukał drogi do domu”. Omówiono z dziećmi zasa-
dy bezpieczeństwa i zachowania się w lesie oraz znajomość 
szlaków leśnych.

Następnie Pan Komendant opowiedział o zwierzę-
tach leśnych mieszkających w naszych lasach i o ochronie 
środowiska.

Dziękujemy bardzo Panu Waldemarowi Wilk za obszer-
ne omówienie tematu, a dzieciom za udział w spotkaniu.

Monika Silarska
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Spektakl teatralny 
„Pan Twardowski”

Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Tar-
nowie Opolskim przyjechali aktorzy z Studia Teatralnego 
„Sztuka” z Trzebini z przedstawieniem „Pan Twardowski”.

Na wstępie dyrektor biblioteki Monika Silarska przywi-
tała wszystkich przybyłych uczniów wraz z nauczycielami 
oraz gości ze Studia Teatralnego „Sztuka”.

Na spektakl przyszli uczniowie z klas I-III wraz z nauczy-
cielami z Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opol-
skim, z Publicznego Przedszkola i Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Kątach Opolskich oraz Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej.

Wystawione przedstawienie pt. „Pan Twardowski” zosta-
ło oparte na znanej legendzie krakowskiej. Podczas spektaklu 
dzieci zobaczyły tradycyjne krakowskie stroje szlacheckie.

Młodym widzom bardzo spodobały się humorystycznie 
potraktowane perypetie tytułowego bohatera Jana Twardow-
skiego, któremu udaje się wyjść cało z opresji dzięki sprytowi 
i chęci niesienia pomocy innym. Bajkowa scenografia, muzy-
ka, barwne kostiumy oraz możliwość czynnego uczestnictwa 
dzieci w przedstawieniu zagwarantowały wspaniałą zabawę.

Dziękuję bardzo aktorom, dzieciom, wychowawcom 
za przyjęcie naszego zaproszenia.

Dziękuję również dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Ewie Loster za udostępnienie sali, dzięki czemu ok. 300 dzie-
ci wraz z wychowawcami mogło zobaczyć spektakl.

Monika Silarska

Oddział dla dorosłych 
– spotkanie autorskie z Zdzisła-

wem Barglikiem
Na comiesięcznym spotkaniu „Dzień z książką: książka, 

którą warto przeczytać” odbyło się spotkanie autorskie z au-
torem wierszy i fraszek Zdzisławem Barglikiem.

„Prztyczki i potyczki” oraz „Wkręty w pięty” wydane 
są w języku literackim, a „Na zbójnicką nutę” oraz „Baciar-
skie nuty” w gwarze góralskiej. Jego wiersze znalazły się 
w antologii poezji Podtatrza „Góralskie Serce”, w „Zielonym 
listku pieśni” oraz pracy zbiorowej „Limeryki”.

Autor nie tylko pisze i podśpiewuje swe wiersze, ale rów-
nież ilustruje je w sposób zarówno poprawny artystycznie, 
jak i świadczący o fantazji, poczuciu humoru, znajomości re-
aliów oraz tradycji góralskiego życia. Jest to wśród twórców 
ludowych swoisty ewenement.

Pan Barglik pisze gwarą, tą gwarą, w której się wycho-
wał, nieco odmienną od zakopiańskiej, białczańskiej, nowo-
tarskiej, a nawet rabiańskiej, ale w sposób prawidłowy odda-
jącą specyfikę całego Podhala.

W satyrze o ambicjach literackich stawia sobie wysoką 
poprzeczkę. Autor mówił, że książka musi bronić się sama, 
natomiast jak jest prezentowana bezpośrednio przez autora 
to wtedy wspomagana jest mimiką, gestami, barwą głosu 
i urokiem osobistym czytającego.

Czytelnik, biorąc do ręki zbiór satyrycznych tekstów, li-
czy nie tylko na zdrowe poczucie humoru autora, lecz rów-
nież na świeżość pomysłów, finezję wypowiedzi, językową 
dojrzałość, a nawet – na swoistą mądrość płynącą z umiejęt-
ności patrzenia na rzeczywistość z dystansem.

Autorowi nieobca jest zarówno kultura śmiechu, jak 
i kultura języka, a przy tym nie brak jej ciepła i wyrozumia-
łości w sposobie traktowania ludzkich spraw. Fraszki i wier-
sze satyryczne wolne są od banału, standardowych skoja-
rzeń, stereotypowych dowcipów. Bywają nawet odkrywcze 
i nie pozbawione liryzmu.

Wśród licznych zainteresowań autora znajduje się dzia-
łalność na rzecz wspierania kultury góralskiej oraz twór-
czość pisarska. Jest miłośnikiem twórczości poetki Wandy 
Czubernat, której wiersze są dla niego inspiracją. Uważa, 
że górale mają ogromne poczucie humoru, tylko że zbyt 
rzadko go okazują.

Dziękujemy bardzo Panu Zdzisławowi Barglik za udane 
pełne humoru spotkanie oraz czekamy na nowe wydanie 
napisanych wierszy i fraszek, które mieliśmy przyjemność 
wysłuchać.

Monika Silarska
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Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla dzieci w Filii w Nakle

Zajęcia 21 maja zostały poświęcone wszystkim mamom, 
które obchodziły swoje święto 26 maja. Czytaliśmy książecz-
kę „Mój tata ma brata czyli rymowanki o rodzinie” Grzego-
rza Strzebońskiego. W książce znajduje się rozdział zatytu-
łowany „Dzień Matki” i to na nim głównie się skupiliśmy. 
W drugiej części zajęć wszyscy uczestnicy ozdabiali koty-
liony „Super Mama”. Będą mieli okazję wręczyć je swoim 
mamom w dniu ich święta. Kolejnym etapem spotkania było 
wręczenie nagród dzieciom, które przyczyniły się do zdoby-
cia przez bibliotekę wyróżnienia w konkursie organizowa-
nym przez Instytut Książki na recenzję rysowaną. Mode-
ratorką Dyskusyjnego Klubu Książki w roku 2018 była pani 
Lidia Niesłony, która przygotowała klubowiczów do udziału 
w konkursie. Fundatorem nagród dla dzieci oraz modera-
torem był Instytut Książki w Warszawie, bardzo serdecznie 
dziękujemy!

Justyna Niewiora

Senior w Gminie
Seniorzy naszej gminy spędzają bardzo aktywnie czas. 

Nawet nie najlepsza pogoda w maju nie zniechęciła ich do za-
planowanej już wcześniej trzydniowej wycieczki w Kotlinę 
Kłodzką. Zwiedzili kopalnie złota w Złotym Stoku, Lądek 
Zdrój, Zamek Książ, kościół Pokoju w Świdnicy i klasztor 
Cystersów w Henrykowie.

23 maja Seniorzy obchodzili uroczyście Dzień Matki 
i Ojca przy poczęstunku, muzyce i zabawie. Loteria fantowa 
sprawiła seniorom wiele frajdy. Ofiarodawcami wielu cieka-
wych i cennych fantów byli:

 � Restauracja „Myśliwska’’ ul. Opolska 48 Walidrogi
 � Zakład Fryzjerski Waleczko Hildegarda ul. Dworcowa 3 
Tarnów Opolski

 � Fryzjer na Kółkach Anna Sądaj, ul. Klimasa 56, Tarnów 
Opolski

 � Zajazd „Jowisz”, ul. Harcerska, Turawa
 � Restauracja „Fuhlwypas” ul. Strzelecka Izbicko

 � AmPstrąg Bar Rybny, ul. Opolska Walidrogi
 � Santander Bank Polska S.A. ul. Powstańców Śląskich 
Tarnów Opolski

 � KOS-SERWIS ul. Opolska 44 Walidrogi
 � Sklep Elektryczny ul. św. Marcina Tarnów Opolski
 � Sklep Wielobranżowy ul. św. Marcina Tarnów Opolski

SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY.
Od 22.06. grupa seniorów odpoczywa w Łebie, następna 

grupa wyjedzie we wrześniu. Tak bogaty program (a to jesz-
cze nie wszystko) był możliwy dzięki wsparciu finansowemu 
władz Gminy Tarnów Opolski.

W imieniu seniorów serdecznie dziękujemy.
Rada Seniorów oraz Fundacja Słoneczna Jesień

Festiwal Piosenki Patriotycznej
W dniu 31.05.2019 r. o godz. 9.30 w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Tarnowie Opolskim odbył się Festiwal Piosenki 
Patriotycznej „Od Przedszkola do Tarnowa Opolskiego”, 
zorganizowany przez Przedszkole Publiczne z Oddziałami 
Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tar-
nowie Opolskim, pod patronatem Wójta Gminy Tarnów 
Opolski. Miał on na celu promowanie postawy patriotycznej 
i umożliwił zaprezentowanie talentów wokalnych najmłod-
szych mieszkańców gminy w utworach o treści patriotycz-
nej, ludowej, regionalnej, śpiewanych w języku polskim lub 
regionalnym. W zamyśle organizatorów był to przegląd, 
przypomnienie być może już zapomnianych pieśni śpiewa-
nych przez naszych przodków. Udział w festiwalu sprzyjał 
integracji przedszkolaków z całej gminy w atmosferze dobrej 
zabawy, zwieńczonej występem aktorów Teatru,, Pinokio” 
w przedstawieniu ,,Jak Karolek został Papieżem”.

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim uczestnikom 
festiwalu za wspaniałe występy, wychowawcom za włożo-
ny trud w ich przygotowanie a sponsorom za okazane serce 
i wsparcie w realizacji tego zamierzenia. Organizacja takie-
go przedsięwzięcia wymagała nie tylko naszego wysiłku, ale 
również wsparcia finansowego, przeznaczonego na przygo-
towanie dekoracji, zakup nagród czy występ grupy teatral-
nej, stąd też nasze szczególne podziękowania dla:

 � Wójta Gminy Tarnów Opolski pana Krzysztofa Mutz
 � Prezesa firmy,, Labtar” pana Jaromira Krawczyńskiego
 � Hurtowni Spożywczej,, Agra”
 � Pana Andrzeja Brandt – technika grzewcza, usługi 
wodno-kanalizacyjne

 � Banku Spółdzielczego w Krapkowicach – Oddział Tar-
nów Opolski

 � oraz Pana Pawła Słaboń za bezinteresowne nagłośnienie 
imprezy i dbałość o oprawę muzyczną
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Erasmus + w przedszkolu 
w Tarnowie Opolskim

Z dumą informujemy, że Przedszkole Publiczne z Od-
działami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim jest benefi-
cjentem projektu unijnego „Erasmus Plus”.

Wszystko za sprawą nauczycielki Jolanty Bogackiej, któ-
ra zainicjowała, opracowała i koordynuje projekt „Podno-
szenie kompetencji językowych kadry PPzOI w Tarnowie 
Opolskim.

Projekt zdobył wysoką ocenę Agencji Narodowej i tym 
samym nasza placówka, jako pierwsza i jak na razie jedyna 
w Gminie otrzymała wysokie dofinansowanie do szkoleń ję-
zykowych i językowo-metodycznych. Dwoje nauczycieli wy-
biera się do niemieckiego miasteczka Lindau zgłębiać swoją 
wiedzę dotyczącą metodyki języka niemieckiego, natomiast 
czworo nauczycieli poleci do Dublina w Irlandii gdzie będą 
uczyć się języka angielskiego.

Relacje z pobytów już wkrótce.
Tymczasem czworo nauczycieli uczestniczy w cyklu zajęć 

z języka angielskiego, jako przygotowanie do wyjazdu.

Przed wakacjami w Przedszkolu 
w Tarnowie Opolskim

W przedszkolu w Tarnowie Opolskim im bliżej było 
do wakacji, tym więcej się działo. Czerwiec obfitował w wie-
le imprez. A wszystko zaczęło się od Festiwalu Piosenki Pa-
triotycznej, w którym udział wzięli reprezentanci niemal 
wszystkich przedszkoli gminnych. Jedną z atrakcji dla dzieci 
był występ profesjonalnych artystów z teatru „Pinokio”.

Kilka dni później wszystkie przedszkolaki wyjecha-
ły na autokarową wycieczkę do skansenu w Bierkowicach, 
gdzie poznawały historię swojego regionu. Pogoda dopisała, 
humory również.

To nie jedyna wycieczka w tym miesiącu. Dwie gru-
py starsze „Słoneczka” i „Misie” pojechały na wycieczkę 
pociągiem, (co już jest atrakcją samą w sobie) do Strzelec 
Opolskich na zaproszenie Straży Pożarnej a także Komendy 
Policji.

Kolejne grupy: „Wesołe nutki”, „Jagódki” oraz „Słonecz-
ka” odwiedziły Opole. Przespacerowały się aż do opolskiego 
ratusza, poznały kawałek historii pod pomnikiem księcia 
Kazimierza I Opolskiego, a następnie po smacznych lodach 
udały się na plac zabaw przy budynku MDK. Uciechy było, 
co niemiara, dzieci nie chciały opuszczać tego miejsca. Po-
dróż pociągiem- niezapomniana.

Najmłodsze grupy organizowały sobie pikniki na przed-
szkolnym ogrodzie, spacery po okolicy min. na plac zabaw 
przy OSP, co także dostarczyło maluszkom wiele wrażeń.

Czerwiec to czas, kiedy dzieci myślą już o wakacjach. 
Bezpieczeństwo podczas letnich wyjazdów jest ważną spra-
wą. Wiedzą o tym wszystkie nasze przedszkolaki m.in. 
dzięki spotkaniu z Policjantami z Komisariatu w Ozimku 
oraz ratownikami i wolontariuszami z opolskiego oddziału 
WOPR, którzy przybliżyli nam tą problematykę a także po-
kazali jak powinna wyglądać pierwsza pomoc.

Czerwiec to także czas… pożegnań. Sześciolatki z grupy 
„Misie” i „Jagódki” po wakacjach zasiądą już w szkolnych 
ławkach. Podczas imprez zakończeniowych było trochę łez 
i wzruszeń. Życzymy im w szkole samych sukcesów.

Ostatni dzień roku szkolnego był w naszym przedszkolu 
najbardziej słonecznym dniem w roku. Głównie za sprawą 
strojów dzieci, ale także celowo skomponowanym posiłkom. 
Był to, bowiem „Żółty Dzień w Przedszkolu”. Powitaliśmy 
w ten sposób lato.

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.

Wycieczka uczniów z Raszowej 
na Dolny Śląsk

Czerwcowa wycieczka uczniów z Raszowej na Dolny 
Śląsk już za nami. Trzy dni minęły uczniom w bardzo ra-
dosnej atmosferze. Program wycieczki, która odbyła się 
w dniach 10-12 czerwca 2019 r. został starannie dobrany, tak 
aby spełnić oczekiwania najmłodszych.

Pierwszego dnia uczniowie zachwycali się pięknem 
wnętrz zamku w Książu, dowiedzieli się tam, że do kawy jest 
garnitur a nie serwis a przede wszystkim poznali historię 
księżnej Daisy.

Kolejny dzień uczniowie spędzili w Einsiedel w Niem-
czech w Kulturinsel, był to aktywny wypoczynek wśród 
tuneli, trampolin, skoczni, sieci wspinaczkowych i zieleni. 
Dodatkowo wszyscy mogli sprawdzić swoją znajomość języ-
ka niemieckiego w praktyce, kupując pamiątki oraz specjały 
regionalne. Wieczory uczestnicy również spędzali aktywnie, 
gdyż na boisku sportowym rozgrywali mecze piłki nożnej, 
w pobliskim potoku ćwiczyli równowagę oraz spacerowali 
po okolicy, przy okazji odwiedzając w Jagniątkowie Mu-
zeum Gerharta Hauptmanna.
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A ostatni słoneczny dzień dzieci spędziły w podziemnym 
mieście w Osówce, gdzie zobaczyły ogromny system koryta-
rzy, umocnień i hal.

Wrażeń było mnóstwo, pogoda sprzyjała i uczniowie 
wrócili do swoich domów radośni i szczęśliwi z tak pięknej 
szkolnej wycieczki.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Libe-
ris Silesiae w Raszowej

Festyn Rodzinny w Raszowej
Dnia 9 czerwca 2019 r. odbył się festyn rodzinny w Ra-

szowej, zorganizowany przez Zespół Szkolno -Przedszkolny 
Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej we współ-
pracy z Radą Rodziców, Radą Sołecką, DFK Raszowa, OSP 
Raszowa oraz GOK Tarnów Opolski.

Najważniejszą częścią festynu były występy najmłod-
szych. Przedszkolaki oraz uczniowie zaprezentowali bogatą 
część artystyczną, podczas której pokazali swoje umiejęt-
ności recytatorskie, wokalne i aktorskie, które spotkały się 
z dużym aplauzem ze strony widzów.

Prócz występów dzieci, na scenie mogliśmy zobaczyć 
grupę taneczną „Wal-Nak”, „Kosorowiczanki”, „Akademię 
Młodego Skrzypka MiniPaganini” oraz Vanessę Gonsior. 
Gościem specjalnym był wielokrotny medalista mistrzostw 
Polski i Europy – strongman Patryk Przybyła, który zapre-
zentował pokaz swojej siły.

Poza sceną było wiele atrakcji dla małych i dużych. Dzie-
ci mogły skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni, puszczać 
ogromne bańki mydlane, brać udział w zawodach zorgani-
zowany przez strażaków, a panie z GOKu z Tarnowa Opol-
skiego robiły dzieciom ozdobne tatuaże i warkoczyki.

Organizatorzy zadbali także o słodki poczęstunek i na-
poje. Dzień upłynął w miłej i pogodnej atmosferze, a uczest-

nicy festynu wracali do domu z uśmiechem na twarzach.
Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom za wiel-

kie zaangażowanie przy organizacji festynu i już teraz ser-
decznie zapraszamy na kolejny w przyszłym roku.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis 
Silesiae w Raszowej

VII Mini Miasto odbyło się 
w Raszowej

W dniach 01.07-05.07.2019 r. odbyła się w Raszowej 
7 edycja „Mini Miasta-Kinderspielstadt”. Projekt realizowa-
ny był pod patronatem honorowym Wójta Gminy Tarnów 
Opolski. Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem, 
dzieci cały rok czekają na to wydarzenie, podczas którego 
uczą się poprzez aktywną pracę i zabawę.

Podobnie jak w poprzednich edycjach projektu, uczestni-
cy stworzyli własne miasteczko, które składało się z następu-
jących obszarów: kreatywnego, życia codziennego, budowla-
nego. Nowością w tym roku był obszar sportowo- taneczny, 
który urozmaicał życie codziennie w miasteczku oraz odręb-
ny obszar o nazwie „Uniwersytet Młodzieżowy”. Uniwersy-
tet Młodzieżowy dedykowany był dla uczniów klas 7-8 i jego 
celem było zapoznanie młodzieży z różnymi dyscyplinami 
naukowymi, jakie można spotkać na prawdziwym Uniwer-
sytecie. Uczestnicy tego obszaru brali udział wielu cieka-
wych ćwiczeniach, laboratoriach oraz warsztatach, podczas 
których wcielali się w rolę prawdziwych studentów.

Obszar kreatywny składający się z pracowni artystycz-
nej, kuchni dziecięcej, laboratorium oraz teatru połączone-
go z cyrkiem i filharmonią dostarczył uczestnikom wielu 
ciekawych wrażeń. Odbyły się między innymi warsztaty 
tworzenia świec, mydełek, akrobatyczne, teatralne, muzycz-
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ne, eksperymentalne. Uczestnicy poznawali oraz tworzyli 
wiele pyszności typowych dla kuchni śląskiej, włoskiej oraz 
niemieckiej. W skład obszaru życia codziennego wchodził 
szpital, ratusz, redakcja oraz sport/taniec. Uczestnicy uczyli 
się samorządności, odbyły się spotkania z przedstawicielami 
Urzędu Gminy, podróżnikami oraz wieloma sławnymi go-
śćmi. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się również druga 
edycja The Voice Kids of Mini Miasto. Codziennie uczestni-
ków rozgrzewała taneczna zumba oraz liczne gry i zabawy 
ruchowe w obszarze sportowo-tanecznym. W obszarze bu-
dowlanym mali budowniczy i projektanci z wielkim zapa-
łem tworzyli kreatywne konstrukcje oraz domy. W projek-
cie uczestniczyło 160 dzieci w wieku od 7 do 11 lat w tym 11 
uczniów z Rumunii wraz z opiekunami.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu Instytutu Sto-
sunków Zagranicznych ze Stuttgartu. Dziękujemy wszyst-
kim sponsorom i osobom które w jakikolwiek sposób wspar-
ły ten wyjątkowy wakacyjny projekt dla dzieci.

Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae

Akademia GKS Piomar 
z sukcesami na Deichmannie

W niedzielę 9 czerwca w Centrum Sportu w Opolu odby-
ły się finały corocznych Mini mistrzostw Deichmann w piłce 
nożnej w dwóch kategoriach wiekowych, do których drogą 
eliminacji awansowały drużyny z Naszej Gminnej Akade-
mii. Wszystkie drużyny przed turniejem przybrały dowolnie 
nazwy wybranej przez siebie reprezentacji narodowej (kraje 
z całego świata) i z nadzieją na zwycięstwo przystąpiły do fi-
nałowych rozgrywek w których nie brakowało dramaturgii 
i emocji, podczas każdego ze spotkań.

Starsza grupa chłopaków (U-11) wybrała Reprezentację 
ZAMBII – Nasz zespół po emocjonującym półfinale poko-
nał zespół Portugalii 5:2 i dostał się do finału gdzie czekała 
już mocna Reprezentacja Brazylii. Finał z Canarinhos, był 
również wielkim wachlarzem nastrojów i akcji piłkarskich 

kreowanych przez obydwa zespoły. W końcowym rozra-
chunku ulegliśmy 2:1, przez co zajęliśmy drugie miejsce 
w całym turnieju.

Młodsza reprezentacja U-9 która wybrała dla siebie Re-
prezentację Jamajki również zawitała do finału rozgrywek 
Deichmann Opole 2019. Wcześniej zwyciężyła 5:4 w pół-
finale z zespołem Anglii po pełnym dramaturgii meczu. 
W ostatnim spotkaniu turnieju mogliśmy tylko nawiązać 
w pierwszych minutach równorzędną walkę z głównym fa-
worytem rozgrywek Holandią, gdzie dwukrotnie obijaliśmy 
bramkę rywali, lecz bez efektu, również kończąc rozgrywki 
na drugim miejscu.

Najlepszym strzelcem całego turnieju w kategorii wieko-
wej U-9 został zawodnik Naszej Akademii Wojciech Machu-
ra z 36 trafieniami.

Warto zaznaczyć że tydzień wcześniej zakończyły się 
zmagania najmłodszej kategorii wiekowej U-7 w której rów-
nież grała drużyna chłopców z Akademii GKS jako Repre-
zentacja Meksyku. Przez 5 kolejek rozrywkowych każda 
z drużyn rozegrała około 20 spotkań w której nie była pro-
wadzona klasyfikacja.
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Gratulacje dla wszystkich zawodników oraz trenerów 
którzy przez tygodnie zmagań w różnych warunkach atmos-
ferycznych (od chłodów i deszczu do upałów) z zaangażowa-
niem na boisku i poza Nim reprezentowali Akademię GKS 
Piomar oraz Naszą Gminę. Życzymy również wszystkim 
zespołom, takiej zdrowej postawy kibiców – jaką zaprezen-
towali Nasi rodzice podczas całych Mini mistrzostw Deich-
mann 2019.

Rajd rowerowy do Prószkowa, 
czyli rowerowe spotkanie z Jerzym 

Prószkowskim i Królem Prus 
Fryderykiem II Hohenzollernem

Kiedy wszystko idzie jak po przysłowiowej grudzie 
to znak, że rajd rowerowy może okazać się wyjątkowo udany. 
Przed terminem wyjazdu było sporo niewiadomych np. czy 
sobotni termin będzie dobry dla uczestników, czy pogoda 
będzie japońska (jako tako pogodnie), czy Starosta Opolski 
zezwoli na zwiedzanie zamko-pałacu i wreszcie kluczowe 
pytanie, czy nasz fotograf przestanie w końcu strajkować 
i ruszy swoje cztery litery, żeby odciążyć trochę kierownika 
hali sportowej podczas pedałowania? Właściwie wszystkie 
niewiadome ułożyły się w piękne równanie za wyjątkiem 
niewdzięcznego, strajkującego bez litości fotografa, który nie 
dość, że strajkuje od roku, to jeszcze nie wysuwa żadnych 
żądań i nie wiadomo jak się do jego strajku ustosunkować. 
Roweru z garażu też nie ma zamiaru wysunąć i pojechać 
w trasę, ale czy ktoś dogadał się kiedyś z artystą?

Reszta rowerzystów na szczęście nie strajkowała i w 15 
osób, minus 2 dezerterów, pojechaliśmy 08.06.2019 w trasę. 
Trasa była przebiegle zaplanowana na trzy etapy. Czyli skok 
przez Odrę do Prószkowa, potem meandrowanie po oko-
licznych pagórkach i Stawie Nowokuźnickim, zapuszcze-
nie żurawia do wyrobiska margla w Folwarku i odwiedziny 
na wyspie Bolko w Opolu, a na koniec powrót do Tarnowa 
Opolskiego. Całość to tylko 60 km. i nikt nie spanikował; -), 
a mieliśmy w grupie i 9 latka.

Po 2,5 godz. pedałowania i zdobyciu kilku górskich pre-
mii 5 kategorii stanęliśmy u stóp budowli, stworzonej w pier-
wowzorze w XVI w. przez barona Jerzego Prószkowskiego. 
O charakterze obronnym zamko-pałacu świadczą m.in. wy-
sokie mury, wieże, podwójne bramy wjazdowe i fosa, sucha, 
ale fosa. Po igraszkach szwedzkich w czasie Wojny Trzy-
dziestoletniej zamek był w ruinie, ale dzięki Prószkowskim 
odzyskał swoją świetność. Nie wiem, czy już wtedy został 
przebudowany częściowo na pałac, czy za kolejnych właści-
cieli w każdym razie, po śmierci ostatniego z Prószkowskich, 

Leopolda, który wziął i zginął w pojedynku, w jego murach 
babrali się jeszcze, dokładając swoją inwencję twórczą, 
Dietrichsteinowie, a na koniec sam Król Prus Fryderyk II 
Hohenzollern. Tak, dokładnie ten Fryderyk, który załatwił 
Polakom 123 lata wakacji od posiadania państwa. O niechęci 
tego władcy do Polski i Polaków można by napisać i pewnie 
napisano niejedno opasłe dzieło, jednego natomiast nie moż-
na było mu odmówić, że realizował swój plan na wszelkie 
możliwe sposoby i na koniec dopiął swego. Tak więc sami 
widzicie, że to małe miasto i niewielki zamek, ale pałac, nosi 
ślady wielkiej historii i poważnej polityki.

Dzięki uprzejmości Starosty Opolskiego Henryka 
Lakwy dostąpiliśmy zaszczytu zwiedzenia, przynajmniej 
części obiektu, bo w budynku mieści się DPS, ale to, co uj-
rzeliśmy i usłyszeliśmy z ust pani kierownik (imię i nazwi-
sko do wiadomości RODO) wystarczyło do zaspokojenia 
naszej turystycznej ciekawości. Szkoda, że Pan Starosta nie 
wcielił się w rolę przewodnika, bo podobno jest w tym mi-
strzem. Prószków to w ogóle ciekawe miejsce do odwiedze-
nia, bo oprócz burzliwych dziejów związanych z zamkiem, 
miasto to na zmianę uzyskiwało prawa miejskie i je traciło, 
słynęło z produkcji fajansu, a nawet było, wraz z Pomolo-
gią siedzibą Królewskiej Akademii Rolniczej. Jej oryginal-
ny księgozbiór jest teraz zlokalizowany w prószkowskim 
zamku.

Po zwiedzeniu wnętrz i ogrodów udaliśmy się na rynek, 
aby zwiedzić tamtejszą Restaurację Zamkową. Nie będę 
udawał, że czegoś nie reklamuję, bo jak tu nie reklamować 
dobrego jedzenia?; -) Dobrze, że z Rynku było z górki, to nie 
przeżyliśmy szoku po tej kulinarnej rozpuście.

Dzięki posiłkowi mieliśmy siłę na etap 2 i 3. Staw w No-
wej Kuźni to ostoja przyrody z ciekawą ścieżką dydaktycz-
ną, wieżą i tarasami widokowymi do obserwacji np. ptactwa 
wodnego. Staw ten zamieszkuje, nie wiem czy w stosunku 
do roślin można też tak mówić, orzech kotewka. Nie szuka-
liśmy, nie widzieliśmy i nie jedliśmy, ale gdzieś tam rośnie 
i wg. źródeł jej orzechy są całkiem jadalne. Pomknęliśmy 
za to do wyrobiska margla, by się przekonać, jak mały może 
być, oglądany z tarasu widokowego Biełaz, którym wozi się 
urobek do pobliskiej kruszarki i taśmociągu, którym po-
tem jedzie on wprost do Cementowni Górażdże. Później, 
już asfaltem, żeby nie wstrząsać zawartością żołądków, te-
leportowaliśmy się na Wyspę Bolko, by zadowolić gusta lo-
dożerców, a potem znaną nam dobrze ścieżką wzdłuż Odry 
i przez Las Tarnowski dotarliśmy do jego serca, gdzie przy 
pomniku na cześć Hugona von Erensteina nastąpiło uro-
czyste pożegnanie i rozpierzchnięcie się w kierunku swoich 
miejscowości zamieszkania. Było tak fajnie, że nie mogę 
zrozumieć dlaczego ten uparty fotograf strajkuje, a potem 
pyta …. I co? …. I jak? Eeeeeee tam, szkoda gadać, strajkuj 
człowieku dalej.
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Oficjalny odbiór ścieżki
pieszo-rowerowej

Tarnów Opolski-Kosorowice-
Miedziana

26 lipca odebrana została największa inwestycja tegoroczne-
go budżetu!  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z centrum 
przesiadkowym Bike&Ride oraz przebudowa drogi, prowadzą-
cej z Tarnowa Opolskiego przez Kosorowice aż do Miedzianej, 
trwała od  października zeszłego roku. Ale dziś, w towarzystwie 
Wójta Gminy Tarnów Opolski Krzysztofa Mutza, członka za-
rządu powiatu opolskiego Krzysztofa Wysdaka, dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych Jacka Dziatkiewicza, sołtysa Ko-
sorowic Szymona Dygi oraz przedstawiciela wykonawcy nastą-
pił odbiór. Inwestycja zrobiła duże wrażenie na gościach i po 
sprawdzeniu ścieżki zgodnie oceniono prawidłowe wykonanie. 
Ścieżka tak spodobała się naszemu włodarzowi Krzysztofowi 
Mutzowi, że nie obyło się bez krótkiej jazdy próbnej.

Zamówienie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.01.02-16-0005/16-00, tytuł projektu: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap II

oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski".
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Gmina Tarnów Opolski

nr 2/2019Inwestycje

W sobotę 27 lipca otworzono kolejną inwestycję w Gmi-
nie Tarnów Opolski. Przy wsparciu finansowym Zakładów 
Wapienniczych Lhoist w wysokości prawie 200 tysięcy zło-
tych przy budynku Urzędu Gminy została zbudowana tęż-
nia solankowa. Biało czerwoną wstęgę przeciął Wójt Gminy 
Tarnów Opolski Krzysztof Mutz oraz Dyrektor HR w Zakła-
dach Wapienniczych Lhoist w Tarnowie Opolskim Sylwia 
Szykowska. Tężnia została poświęcona przez proboszcza pa-
rafii Św. Marcina w Tarnowie Opolskim Tomasza Piontka. 
Ponadto otwarcie uświetnili goście: Radni Gminy Tarnów 
Opolski, Przewodniczący Rady Miasta Opola Łukasz Sowa-
da, Wójt Gminy Izbicko Brygida Pytel, członek zarządu po-

wiatu opolskiego Krzysztof Wysdak oraz mieszkańcy Gminy 
Tarnów Opolski, którzy pomimo deszczowej aury, tłumnie 
przyszli na otwarcie. Po części oficjalnej, każdy gość mógł 
skosztować pysznego kołocza, a Gminny Ośrodek Kultury 
dla najmłodszych przygotowywał watę cukrową i popcorn 
oraz zawsze cieszące się dużym zainteresowaniem malowa-
nie twarzy.

Tężnia działa codziennie od godziny 8:00 do 21:00.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania
wszystkich mieszkańców naszej Gminy!

Otwarcie tężni solankowej w Tarnowie Opolskim


