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Budżet 2020 to duże 
wyzwanie

Wywiad z wójtem nie tylko 
o finansach gminy

K.E.T.A.

Wkręceni w 2 koła nigdy się
nie nudzą. Zawsze jest pora, żeby 

wyskoczyć wspólnie na trasę.

I Otwarty Nakielski
Tractor Pulling

Widowiskowa impreza
inna niż wszystkie. 

IV Bieg Tarnowski „Leśna Draka”
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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

Drogi opał? Jak zaoszczędzić konkretne pieniądze!
Za oknami jesień. Dzień coraz krótszy, robi się zimno. Nadeszła zmora chłodnych dni – sezon grzewczy. Każdy z nas 

słyszy tupot uciekających z portfela pieniędzy, które musimy przeznaczyć na zakup opału. Jest sposób by zaoszczędzić 
na zakupie opału i leków na choroby wywołane smogiem.
Jak zaoszczędzić i być zdrowszym?
Wystarczy zmienić sposób palenia w piecu lub w kominku.

Nie ma takiego pieca, który by musiał buchać dymem. Również żaden rodzaj węgla czy gatunek drewna nie musi 
kopcić. Każdy, kto ma piec, kocioł albo kominek, natychmiast może zacząć palić w nim praktycznie bez dymu – to zna-
czy 50‒80% czyściej i nie dość, że to nic nie kosztuje, to jeszcze oszczędza się na tym do ok. 30% opału bo dym jest pali-
wem, gdy go spalić, otrzymuje się więcej ciepła z każdej tony opału.

Tradycyjnie większość z nas na dole daje rozpałkę i na to wrzuca drewno lub węgiel. To błąd.
Jeśli w tym samym piecu, to samo paliwo podpalisz od drugiej strony, układając rozpałkę na wierzchu stosu paliwa 

wtedy to jest zupełnie inna historia: opał zapala się stopniowo, w sposób kontrolowany, tak jak świeca – a nie jak w tra-
dycyjnej metodzie: wszystko naraz, niczym stodoła po wrzuceniu koktajlu Mołotowa. Żar pomału podgrzewa tylko nie-
wielką część paliwa, która się z nim styka. Palne gazy uwalniane są w niewielkich ilościach a warstwa żaru daje wysoką 
temperaturę, w której wszystkie one dopalają się do przejrzystych spalin nim odlecą do komina.
Efekty:

1) konkretne pieniądze zostają w Twojej kieszeni
2) ktoś przechodząc ulicą nie będzie widział dymu z komina.

Szczegółowe instrukcje jak palić – na ulotkach w każdej wsi lub na stronie www.czysteogrzewanie.pl
Zobacz na YouTube – Pogromcy Dymu obalają mity na temat palenia w kominkach!

UWAGA – TRZY RAZY SIĘ ZASTANÓW ZANIM WRZUCISZ ŚMIECI DO PIECA!

Spaliny nawet z najgorszego węgla lub drewna nie są zdrowe, ale też nie są toksyczne. Tworzywa sztuczne zawie-
rają w sobie dużą część tablicy Mendelejewa. Spalając je w domowych warunkach uwalniasz z nich groźne chemikalia 
– mocno rakotwórcze smoły, metale ciężkie, substancje stosowane jako gazy bojowe i trutki na szczury: np. formalina, 
chlor, cyjanowodór – one są trujące natychmiast oraz długotrwale szkodzą zdrowiu.

Dbajmy o siebie, swoje portfele i przy okazji o środowisko.

Udowodniono, że zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko każdego nowotworu, nie tylko raka płuc, ale też żo-
łądka, jelita grubego, ośrodkowego układu nerwowego i innych. Powoduje też rozwój bardzo wielu chorób cywilizacyj-
nych takich jak:

 � astma,
 � przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 � choroba wieńcowa,
 � miażdżyca,
 � niewydolność krążenia,
 � cukrzyca,
 � demencja,
 � choroby ośrodkowego układu nerwowego,
 � alergie (problem z alergią nabytą polega na tym, że nie ma możliwości jej odczulania, a leczyć można ją jedynie 
objawowo).

Coraz częściej kobiety, które oddychają zanieczyszczonym powietrzem, rodzą dzieci z wadami wrodzonymi.
Spróbuj palić od góry i zobacz w jakim tempie znika opał.

Przygotowała AP
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Przyszły rok budżetowy będzie dla nas 
dużym wyzwaniem
Listopad to miesiąc planowania budżetu gminy na ko-

lejny rok. Zwiększone obowiązki samorządów przy 
mniejszych wpływach powodują, że nie będzie to łatwe pla-
nowanie. – Przyszły rok budżetowy będzie dla nas dużym 
wyzwaniem. Stawimy im czoło, na tym polega nasza praca 
– kwituje Wójt Krzysztof Mutz.
Red.: Panie Wójcie, listopad jest zawsze miesiącem wytężonej 
pracy, to miesiąc planowania budżetu na kolejny rok. Zewsząd 
słychać, że samorządy rezygnują z inwestycji, żeby przetrwać. 
Jak wygląda to w Tarnowie Opolskim?
Krzysztof Mutz: Nie ukrywam, iż jest dużo emocji i wytę-
żona praca. Trzeba planować z wizją ale jednocześnie od-
powiedzialnie, aby zachować bezpieczeństwo finansów 
gminnych i płynność w szerszej perspektywie. To tak jak 
w przedsiębiorstwie – nieostrożne planowanie może pro-
wadzić do bankructwa a jest się przecież odpowiedzialnym 
– za organizację i za ludzi. To moja dewiza, którą realizu-
ję jako były przedsiębiorca również na gruncie pracy dla 
gminy. Oczywiście zamierzam, przy współpracy i wsparciu 
Rady Gminy, zrealizować ważne inwestycje, zapowiadane 
już od dłuższego czasu, takie jak budowa dróg, ścieżek pie-
szo-rowerowych, budowa żłobka czy modernizacja obiek-
tów użyteczności publicznej. Z uwagi jednak na trudny bu-
dżet – w którym zmniejszone wpływy muszą zrównoważyć 
zwiększone wydatki – inwestycje te trzeba będzie realizo-
wać etapami. Co nie zmienia faktu, że z nich nie rezygnu-
jemy. Dużym wyzwaniem dla budżetu są chociażby zwięk-
szone koszty po stronie oświaty – w tym wzrost wynagro-
dzeń. Koszty osobowe dodatkowo wzrosną też w innych 
sektorach – w związku z podwyższeniem płacy minimalnej. 
Niestety, nie idą za tym żadne dodatkowe środki dla samo-
rządów, jest to więc ciężar, którym musimy wziąć na swoje 
barki, z wielkim trudem i kosztem między innymi wydłu-
żenia czasu inwestycji. Każdy kto zarządza domowym bu-
dżetem wie, że jeżeli jest mniej wpływów, na mniej można 
sobie pozwolić.

Red.: Wiele emocji wzbudził w ostatnim czasie temat ewentu-
alnej lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w Tarnowie Opolskim. Jakie są ostateczne postano-
wienia w tym temacie?
K. M.: Z planów usytuowania go przy ulicy Cmentarnej zre-
zygnowaliśmy. Nie ukrywam jednak, iż była to lokalizacja, 
gdzie możliwe było utworzenie PSZOK-u najniższym kosz-
tem, w krótkim czasie, zgodnie z Planami Zagospodarowa-
nia Przestrzennego. Jakiekolwiek inne lokalizacje wiążą się 
z nieporównywalnie większymi kosztami, na które w tym 
momencie nas nie stać. Szukamy rozwiązania tej sytuacji, 
a póki co w przetargu zawarliśmy kwestię PSZOKów mo-
bilnych – jak było to w roku ubiegłym. Czekamy również 
na ewentualne możliwości aplikowania o dofinansownie 
ze środków unijnych na ten cel. Jeśli pojawi się taka moż-
liwość, będziemy informować radnych i mieszkańców 
na bieżąco.

Red.: Czy w związku z napiętym budżetem gmina utrzyma 
dopłaty do wymiany pieców węglowych w ramach tzw. bonów 
ekologicznych?
K. M.: Jestem w tej kwestii po rozmowie z przewodniczący-
mi komisji stałych Rady Gminy i wszyscy jesteśmy zgodni, 
że dopłaty trzeba utrzymać. Inwestycje w poprawę jakości 

powietrza w naszej gminie to jedno z działań prioryteto-
wych. Tym czym oddychamy i oddychają nasze dzieci musi 
być proiorytetem! Nadal chcemy zachować prostą procedurę, 
która pozwoli jak największej liczbie mieszkańców skorzy-
stać z dopłaty. Trwają jednak rozmowy, czy nie premiować 
głównie wymiany pieców węglowych na gazowe, pellet, czy 
pompy ciepła, z wyłączeniem pieców na eko-groszek, któ-
ry jest produktem węglowym. Ostateczna decyzja wymaga 
jeszcze potwierdzenia ustaleń. Mamy jednak pozytywne in-
formacje zwrotne od mieszkańców, którzy uzyskali dotację 
gminną, co do sposobu realizacji zadania. Uproszczeniem 
i czynnikiem nie dyskryminującym żadnego mieszkańca 
jest fakt, iż nie wymagamy tzw. małych audytów energetycz-
nych budynków, które są wymagane na przykład przy ubie-
ganiu się o dopłaty z funduszy unijnych. Jest to dodatkowy 
koszt dla mieszkańca, a w przypadku, gdy na przykład star-
sza osoba mieszka w budynku niedostatecznie ocieplonym 
czy posiadającym stolarkę okienną starszej generacji, audyt 
zdyskwalifikuje taką osobę z ubiegania się o dopłatę unijną. 
Z tego powodu w naszych gminnych dopłatach świadomie 
z tego elementu zrezygnowaliśmy aby dostępność programu 
była jak największa.

Red.: W ostatnim czasie wiele emocji wzbudza budowa masz-
tu operatora sieci komórkowej w Kątach Opolskich? Co może 
Pan powiedzieć w tym temacie?
K. M.: Nie zamierzam unikać tematu i powtórzę to, co mó-
wiłem już wcześniej. Maszt powstał w sąsiedztwie strefy 
inwestycyjnej, daleko od zabudowań mieszkalnych, bliżej 
infrastruktury firm usytuowanych w tym obszarze. Żadna 
firma w dzisiejszych czasach nie funkcjonuje bez dostępu 
do internetu a przedsiębiorcy i mieszkańcy sygnalizowali 
potrzebę usprawnienia tej usługi. Wiele masztów czy nadaj-
ników funkcjonuje w okolicy, chociażby na dwóch parafial-
nych kościołach w naszej gminie – w Tarnowie Opolskim 
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i w Kątach Opolskich, czy w lokalizacjach wśród zabudo-
wań – przykładem jest Tarnów Opolski – i nikt nie wyrażał 
w tym zakresie sprzeciwu. Prawie w każdym domu działa 
router i przynajmniej po kilka urządzeń wymagających 
do swojego działania łączności z internetem. Maszt, który 
powstał w Kątach tworzy mniejsze pole magnetyczne niż 
słup wysokiego napięcia. Mam wrażenie, że osoby prote-
stujące, tak jak my wszyscy, korzystają na co dzień z infra-
struktury teleinformatycznej i chciałyby by działała ona 
bezawaryjnie. Nie da się tego osiągnąć bez nadajników.

Red.: W gminie ostatnio wiele się działo. Po raz kolejny wy-
startował Bieg Tarnowski Leśna Draka…
K.M. To prawda – Bieg Tarnowski, to bardzo ważna w ka-
lendarzu imprez gminnych impreza. Integruje pokolenia, 
daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na róż-
nych dystansach i w każdym wieku. Przede wszystkim jed-
nak jest świetna zabawą i okazją do integracji. Bardzo dzię-
kuję wszystkim osobom zaangażowanym w jego organiza-
cję, bo włożyli w to przedsięwzięcie wiele energii, wysiłku 
i dobrych emocji. W tym roku nowością był tez Dogtrek-
king zorganizowany przez Fundację Opolsar, za co również 
serdecznie pragnę podziękować. Wszystkim uczestnikom 
z całego serca gratuluję i mam nadzieję, że za rok będzie nas 
jeszcze więcej.

„Nie zapomnisz o letniej 
przygodzie…”

No, bo jak można zapomnieć, że „Wakacyjna przygoda 
z GOK-iem” – to całe pasmo atrakcyjnych zajęć, warszta-
tów, wyjazdów… Całe 3 tygodnie! Każdy tydzień zaznaczył 
się filmowo. Ze zdumieniem i zaskoczeniem patrzyliśmy 
na niebywałe pomysły rodzinnych pupili w „Sekretnym 
życiu zwierzaków domowych”, ratowaliśmy Świat z boha-
terem o pajęczych umiejętnościach podczas projekcji filmu 
„Spiderman – daleko od domu” i ze wzruszeniem oglądali-
śmy nową wersję „Króla Lwa” – podziwiając „grę aktorską” 
prawdziwych mieszkańców dżungli.

A propos egzotycznych zwierząt: w pierwszym tygodniu 
– wyprawa do opolskiego ogrodu zoologicznego pozwoliła 
na podpatrywanie przedstawicieli fauny z bliskich i dale-
kich stron. Jak co roku odwiedziliśmy wojskowy poligon 
w Brzegu goszcząc u żołnierzy podczas „Pikniku na Flory-
dzie”. Wielką atrakcją i – przyznajmy to – wyzwaniem dla 
najmłodszych było zwiedzanie kopalni srebra i wyprawa 

łodziami po zalanych wodą chodnikach Sztolni Czarnego 
Pstrąga w Tarnowskich Górach. Opowieści przewodnika na-
bierały w tej scenerii tajemniczości.

W drugim tygodniu zwiedzaliśmy stolicę naszego woje-
wództwa nietypowo – przejazd ulicami Opola „angielskim 
piętrusem” – to atrakcja! Autobus miał swój przystanek 
przy nabrzeżu Odry, gdzie przesiedliśmy się do kursującego 
po rzece statku, by podziwiać „Zielone Oblicze Opola” i – 
wyglądające z tej perspektywy zupełnie inaczej – jego cha-
rakterystyczne budowle. W drugim tygodniu zwiedziliśmy 
też… CAŁY ŚWIAT! A ściślej – najsłynniejsze jego budowle! 
Tak, właśnie tak się czuliśmy – prawie jak u Juliusza Verne’a! 
Tylko, że nam nie potrzeba było 80 dni, a tylko jeden! A sił 
starczyło nam jeszcze na przygotowane tam ciekawe zajęcia 
warsztatowe! Ba! Na hasanie w Parku Linowym też! To był 
NAPRAWDĘ bardzo ciekawy tydzień! Ostatni jego dzień 
spędziliśmy na całodniowej wyprawie do Żor. To niewielkie 
śląskie miasto oferuje miłośnikom przygód nie lada atrakcję 
– Westernowy Park Rozrywki Twinpigs. Zwiedziliśmy Mu-
zeum Ognia a potem… czuliśmy się jak bohaterowie filmów 
o Dzikim Zachodzie!

Trzeci, ostatni tydzień „Wakacyjnej Przygody z GOK-
-iem” także niepozbawiony był atrakcji. Czy byliście już 
w Muzeum Polskiej Piosenki? Mieszkając tak blisko Stolicy 
Polskiej Piosenki nie wypada tu nie zaglądnąć! My nie tyl-
ko zwiedziliśmy to miejsce, ale braliśmy udział w ciekawych 
warsztatach muzycznych. W całym programie wakacyjnym 
nie brakowało akcentów ekologicznych, dlatego jak najbar-
dziej „na miejscu” była wyprawa do „Agrochatki” czyli pod-
kluczborskiego gospodarstwa agroturystycznego prowadzą-
cego działalność edukacyjną. Zgłębialiśmy tam „Tajemnicę 
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kropli miodu”, smakowaliśmy pyszny miodek i robiliśmy 
pachnące łąką i latem świece z prawdziwego pszczelego wo-
sku. Na zakończenie tygodnia i całych zajęć odwiedziliśmy 
jeszcze raz górników – tym razem nie gwarków wydobywa-
jących srebrny kruszec, lecz tych najprawdziwszych wydoby-
wających „czarne złoto”. W Sztolni Królowej Luizy w Zabrzu 
mogliśmy wczuć się w atmosferę górniczej pracy podczas za-
bawy edukacyjnej „Bajtel-szychta” (bajtel to dziecko, a szych-
ta – każdy wie- zmiana robocza, szczególnie w kopalni).

Oprócz opisanych wyjazdowych atrakcji w każdym ty-
godniu jeden dzień przeznaczony był na zabawy i zawody 
w tarnowskiej Hali Sportowej. Mnóstwo ruchu i atrakcji 
co tydzień przygotowywał dla nas personel obiektu.
„Wakacje, znów będą wakacje…” już tylko 8 miesięcy!

Nowy sezon rozpoczęty!
Rozpoczęcie nowego sezonu edukacyjno – artystyczne-

go odbyło się przed Gminnym Ośrodkiem Kultury. W tym 
roku z inicjatywy rodziców działania te połączono z poże-
gnaniem lata. Dzień Otwarty – Pożegnanie wakacji odbył 
się więc z wielkim rozmachem 1 września o godzinie 16.00. 
W organizację tego szczególnego przedsięwzięcia włączyło 
się spore grono Rodziców, Przyjaciół i Sympatyków GOK-
-u oraz tarnowski Dom Dziecka.

Na stanowiskach instruktorskich można było zasięgnąć 
informacji na temat zajęć stałych, jakie planowane są w bie-
żącym sezonie, warunkach zapisów, opłatach. Swój punkt 
informacyjny posiadał tu też Dom Dziecka. Młodzi i naj-
młodsi goście mogli wypróbować swoich talentów na mini 
warsztatach kreatywnych i świetnie się bawić w gronie ró-
wieśników podczas gier i zabaw animacyjnych pod opieką 
pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Domu Dziecka. 
Dla zawsze chętnych do skakania, potrzebujących atrakcji 
najmłodszych stanął na trawie dmuchany zamek. Rodzice 
zadbali, by uczestnikom imprezy nie brakło sił – serwowano 
przepyszne ciasta ofiarowane przez mamy (ma się rozumieć, 
że napoje też były!) oraz smaczne kiełbaski z rusztu z wyczu-

ciem smażone przez tatusiów. Dochód uzyskany ze sprzeda-
ży tych smakołyków oraz wolne datki zasiliły „Zrzutkę” – 
czyli zbieranie funduszy na nowy, bezpieczny plac zabaw dla 
najmłodszych (inicjatywa mieszkańców).

Nie brakowało też innych atrakcji dla dużych i małych 
gości imprezy. Tarnowscy strażacy dali widowiskowy pokaz 
swych niemałych umiejętności wprawnie gasząc (kontrolo-
wany!) pożar. Wschodnie sztuki walki zaprezentowali kara-
tecy i dżudocy. Kto chciał mógł spróbować, a kto chciał – po-
obserwować pokazowe zajęcia taneczne.

Zresztą muzyki nie brakowało na tej niezwykłej impre-
zie. Z bardzo emocjonalnym, wymykającym się klasyfika-
cjom koncertem wystąpiła częstochowska grupa „Święty 
i Huncwoty”. A pragnącym potańczyć przygrywał z wielką 
pasją DJ Pawlik.

Nowy rok artystyczny niesie ze sobą zmiany jeśli chodzi 
o zajęcia taneczne. Tak się złożyło, że pracujące dotychczas 
panie choreografki w najbliższym czasie będą baaardzo za-
jęte ważnymi obowiązkami rodzicielskimi (GRATULUJE-
MY). Nasze mażoretki będą prowadzone przez panią Ange-
likę, zaś pozostałe grupy obejmie opieką nowa instruktorka. 
Pani Ania jest doświadczonym, wykwalifikowanym choreo-
grafem. Mamy nadzieję, że taneczne show, jakie wyćwiczą 
nasze urocze tancerki z nową instruktorką będą ciekawe, 
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wstrzemięźliwości, rozgrywający się w tle wydarzeń rodzin-
ny dramat (ciężka choroba i śmierć ojca) – a w tle niełatwa 
rzeczywistość współczesnej Rosji…

Margarita w końcu spełnia pokładane w niej nadzieje – 
zdobywa złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de 
Janeiro. Jednak cena pięciominutowej sławy okazuje się zbyt 
wysoka – odchodzi ze sportu. Czy będzie umiała żyć w świe-
cie, którego tak naprawdę nie zna? Bez przywilejów? W ro-
dzinie, z którą ma luźne tylko związki, gdyż cały swój czas 
spędzała w internatach i na obozach? Czy i gdzie znajdzie 
pracę?

Film obudził w oglądających wiele emocji, pobudził 
do dyskusji i sporów. Członkowie Dyskusyjnego Klubu Fil-
mowego długo i zawzięcie dyskutowali… I o to przecież 
chodzi!

Kolejna projekcja 25 października. Jaki film obejrzą klu-
bowicze? Zobaczycie w ogłoszeniach internetowych i na pla-
katach. Zapraszamy!

a „wytańczone historie” chwycą odbiorców za serca. Będzie-
my kontynuować dotychczasowe zajęcia w ramach Akade-
mii Malucha i Małego Artysty, plastyczne, ceramiczne i ro-
botykę. Nadal będzie działał teatr w obu grupach (młodzież 
szkolna i dorośli), kontynuowana będzie nauka angielskiego.

Nowością jest także świetlica w Gminnym Ośrodku 
Kultury, gdzie dzieci w wieku szkolnym (dzieci młodsze 
z opiekunem) mogą mile spędzić czas. Otwarta popołudnia-
mi od poniedziałku do czwartku w godz. 15.00 -19.00 oraz 
w piątku w godz. 14.00 -18.00.

Propozycje zajęć stałych nie zamykają – rzecz jasna – li-
sty działań GOK-u. W trakcie całego roku planujemy różne 
formy warsztatowe, wystawy, pojedyncze imprezy i wyda-
rzenia. Warto śledzić nasze poczynania w mediach, warto 
nas odwiedzać.

Zachęcamy do uczestnictwa w życiu kulturalnym naszej 
placówki!

Nadal wkręceni!
Miłośnicy kina w jego niekomercyjnej odsłonie z począt-

kiem sezonu spotkali się na kolejnym „seansie przy kawce”. 
Tym razem salka w GOK-u aż pękała w szwach! Wyjątkowo 
liczne grono obejrzało arcyciekawy obraz młodej reżyserki 
Marty Prus „Over the limit”. Film, jak zwykle dystrybuowa-
ny przez „Stowarzyszenie Opolskie Lamy”, należy do grupy 
obrazów tworzących Dokumentalną Odsłonę Kina. Opowia-
da zatem prawdziwą historię młodej rosyjskiej gimnastyczki 
Margarity Mamun. Widz towarzyszy Ricie i jej koleżankom 
w codziennych treningach obserwując prawdziwie katorżni-
czą pracę sportsmenek. Różne podejścia dwóch trenerek 
– mimo pozornych sprzeczności – okazują się zamierzoną 
taktyką – jakże dobrze nam znaną z wszystkich filmów poli-
cyjnych. „Dobry glina” i „zły glina”. Trudno tu nawet mówić 
o metodzie „kija i marchewki”, raczej „kija użytego i „kija 
chowanego za plecami”. Mordercze treningi, uczuciowe za-
wirowania młodej kobiety zmuszonej do daleko posuniętej 
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Druga niedziela września to w naszej gminie czas do-
żynek. Choć w sołectwach coraz mniej mamy gospoda-
rzy utrzymujących się wyłącznie z rolnictwa, to przecież 
to obrosłe w tradycje prastare święto znajduje głęboki 
oddźwięk w naszych sercach. Potrzeba wyrażenia wdzięcz-
ności Opatrzności, chęć dzielenia się „słowem i chlebem”, 
poczucie dobrze wypełnionych obowiązków – to wszystko 
sprawia, że coroczne Święto Plonów to uroczystość pełna za-
równo podniosłości jak i radości.

Gospodarzem tegorocznych Gminnych Dożynek była Ra-
szowa. Tam właśnie przez dwa dni obchodzono uroczystość.

Zwyczajowo rozpoczęto w sobotnie popołudnie Turniej 
Sołectw. W zabawnych, lecz niepozbawionych zaciętej ry-
walizacji, konkurencjach reprezentacje poszczególnych wsi 
musiały wykazać się zręcznością, siłą i umiejętnością współ-
pracy. W zmaganiach zwyciężyła i Puchar SUPERSOŁEC-
TWA zdobyła załoga Miedzianej. Zawodnicy po turniejo-
wych zmaganiach i goście chętnie odetchnęli przy „lekkich, 
łatwych i przyjemnych” rytmach disco, którymi uraczył 
słuchaczy zespół ERATOX. Taneczne rytmy w wykonaniu 
zespołu MARVEL zakończyły pierwszy dzień imprezy.

Dożynkową niedzielę, zgodnie z tradycją, rozpoczę-
ła uroczysta msza dożynkowa w raszowskim kościele pw. 
Opatrzności Bożej. Nie mniej utarte zwyczaje wyznaczają ko-
lejne punkty świątecznego programu. Zawsze z ciekawością 
oczekiwany jest dożynkowy korowód. I tym razem – mimo 
niezbyt sprzyjającej aury – obserwatorzy nie byli zawiedzeni. 
Korowód przemaszerował przez pięknie udekorowaną wieś, 
gdzie ciekawe instalacje i dowcipne hasła świadczyły o kre-

„Niesiemy w darze chleb, trud, pracę naszych rąk”
atywności i poczuciu humoru raszowian. Po rozwiązaniu 
korowodu i prezentacji koron żniwnych nastąpiła najbar-
dziej wzruszająca zawsze chwila wręczania przez Starostów 
Dożynek Sabinę i Marcina Kampów symbolicznego bochen-
ka włodarzowi gminy. Pan Wójt Krzysztof Mutz z należy-
tym szacunkiem przyjął ten tradycyjny dar, obiecując dzielić 
go sprawiedliwie i życząc wszystkim mieszkańcom gminy 
jego dostatku. Gospodarze uroczystości wykazali się jednak 
większą niż obyczaj każe hojnością – wszyscy sołtysi także 
otrzymali bochenki chleba z nowej mąki. Chlebem – zgod-
nie z panującymi w naszej gminie zwyczajami – podzielo-
no się następnie ze wszystkimi obecnymi na uroczystości. 
Niech nikomu go nie braknie przez rok cały!

Łagodne przejście od podniosłości do zabawy zapewnił 
koncert Orkiestry Dętej ZW LHOIST w Tarnowie Opolskim, 
która rozpoczęła od pełnego powagi „Hymnu wdzięczności 
za żniwo”, by na końcu koncertu uraczyć słuchaczy skoczny-
mi rytmami aranżacji popularnych utworów rozrywkowych. 
Występy zespołu folklorystycznego – to doskonały pomysł 
na program dożynkowy. Dlatego występ zespołu WALNAK 
oklaskiwany był gorąco. Z niemniejszym aplauzem publicz-
ność przyjęła okolicznościowy program przygotowany przez 
Stowarzyszenie PRO LIBERIS SILESIAE.

Na żadnej z dużych gminnych imprez nie może jednak 
zabraknąć artystów „z górnej półki”. Tym razem zaproszono 
kabaret „JURKI”. Kabaret – wiadomo- kojarzy się wszyst-
kim z bolącym brzuchem i zerwanymi bokami – ze śmiechu, 
rzecz jasna! Widzowie i tym razem się nie zawiedli.

Po występie satyryków przyszedł czas na ogłoszenie wy-
ników konkursów. Jury przyznało nagrody:
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W konkursie „Najładniejsza dożynkowa
dekoracja posesji w Raszowej”

 � I – „Tężnia”,
 � II- „Wiatrak”,
 � III – „Rower” i „Rządowy samolot”

W kategorii grupowej, wozy uczestniczące w paradzie
 � I – „Piraci”,
 � II – „Darcie pierza” i ”Biedronki”,
 � III – „Mama ostrzegała” i „Bery”
 � wyróżnienia: 
• „Świnki na dożynki”, 
• „Nasz nowy dom, 
• „Dzieci to skarb”, 
• „500+”, 
• „Królowe życia”, 
• „Ksiądz z Tarnowa”

W konkurencji indywidualnej wyróżniono:
 � „Wesele”,
 � „Krupniok”, 
 � „Kłady”, 
 � „Piłkarze”, 
 � „Konie z Janowa”

„Złota Tarnina” to szczególne wyróżnienie. Ta honoro-
wa nagroda przyznawana jest tym, którzy w sposób szcze-
gólny zasłużyli się dla gminy. Starszym mieszkańcom nie 
trzeba przypominać, gdyż doskonale pamiętają długie lata 
działalności Pana Zygmunta. Służył naszej społeczności jako 
radny, Przewodniczący Rady Gminy, później przez 10 trud-
nych lat jako Wójt. Zmagał się z wieloma problemami okre-
su transformacji, okresu przedakcesyjnego, przygotowywał 
ważne dla gminy inwestycje. Był działaczem OSP, piastował 
funkcję Przewodniczącego Zarządu Gminnego Związku 
OSP. Jako działacz i pracownik samorządowy zawsze miał 
czas i dobre słowo dla każdego, kto się do niego zwrócił. Jak 
mało kto w pełni zasłużył, by zapisać się w historii gminy.

Serdeczne gratulacje wraz z życzeniami zdrowia!
W programie obchodów Dożynek Gminnych – Raszowa 

2019, znalazł się jeszcze Koncert Gwiazd TVS Silesia – Bry-
gidy i Roberta Łukomskich. Znana na Śląsku para artystów 
wraz z zespołem pięknie wpisała się w dożynkowy klimat.

Ci, którym zabawy nadal było mało bawili się nadal. 
Do tańca przygrywały aż dwa (!) zespoły – Metron i Brawo.

Dożynki 2019 przeszły do historii. Wielki ukłon w stro-
nę organizatorów: mieszkańców Raszowej na czele z sołty-
sem Andrzejem Mateją, druhów z OSP Raszowa i pracow-
ników Gminnego Ośrodka Kultury. Do zobaczenia za rok 
w Przworach!

„Ekologicznie i kreatywnie”
Najbardziej cieszą nas te rzeczy, które wykonaliśmy wła-

snymi rękami, dzięki własnej pomysłowości. A jeśli jesz-
cze przy tym przyczyniamy się do zagospodarowania tego, 
co inaczej wyrzucilibyśmy na śmietnik – mamy dodatkową 
satysfakcję. Wychodząc z tego założenia i znając zamiłowa-
nie naszych mieszkańców do wszelkich prac kreatywnych 
grupa nieformalna z patronem – Stowarzyszeniem FLOS 
do Konkursu Inicjatyw Obywatelskich – Kierunek – FIO 
zgłosiło projekt „Modnie i ekologicznie”. Projekt znalazł się 
wśród tych, które otrzymały dofinansowanie. Bezpłatne za-
jęcia będą się odbywać we wszystkich placówkach GOK-u. 
Ważnym elementem całego przedsięwzięcia jest konieczność 
samodzielnego przygotowania surowca, przy czym wyko-
rzystane przedmioty nie mogą być nowe, zakupione, lecz po-

winny zostać pozyskane dzięki poszukiwaniom, przetrząsa-
niem własnych szaf, składzików, szop czy też „wizytowania” 
licznych „dzikich” wysypisk. Taka wycieczka będzie miała 
wielce pożądany, edukacyjny wymiar.

W pierwszym cyklu warsztatowym powstaną wygodne 
pufy, do wykonania których użyjemy starych opon, niepo-
trzebnych desek lub sklejki oraz starych swetrów czy innej 
zużytej odzieży.

Po opanowaniu techniki wykonania tego niezwykłe-
go mebla, będzie można – już samodzielnie – zrobić drugi 
(a nawet kolejne) do kompletu. Przydadzą się do wyposaże-
nia np. pokoju dzieci.

Kolejne zajęcia – to produkcja biżuterii tekstylnej. 
Tu szczególnie przydadzą się podkoszulki (t-shirty), z któ-
rych powstaną wielce oryginalne naszyjniki. Zresztą, przy-
dać się mogą też kawałki skóry, futerka, koraliki zerwane 
ze sznurka, których część się pogubiła, pojedyncze kolczyki, 
kawałki barwnej pasmanterii, tasiemki itp.

Ozdobne poszewki na poduszki – to temat ostatnich 
warsztatów. Tu przydadzą się sweterki i koszulki, z których 
„wyrośliśmy”, lub które są uszkodzone albo po prostu nie-
modne. Odpowiednia inspiracja i… powstaną prawdziwe 
cuda!

Najciekawsze wzory będzie można po zakończeniu 
warsztatów obejrzeć na wystawie w Mini Galerii Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim.

Projekt jest sfinansowany ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu 

Województwa Opolskiego.

Będzie smacznie!
Jak w gąszczu programów i blogów kulinarnych znaleźć 

coś dla siebie? Jak wykorzystać to, co rośnie w ogródkach 
na polu i w lesie? Skąd dowiedzieć się czegoś o dawnej kuch-
ni, tradycyjnych potrawach? Jak przystosować stare przepisy 
do wymogów współczesnej dietetyki? Czy ciasta muszą być 
ciężkie i tuczące? – Na te i wiele innych pytań odpowiedzi 
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mogą uzyskać uczestnicy warsztatów kulinarnych „Nam się 
to upiecze”.

Projekt, złożony przez Stowarzyszenie FLOS, uzyskał 
dofinansowanie ze środków Wójta Gminy Tarnów Opolski 
przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Będzie re-
alizowany w obiektach Gminnego Ośrodka Kultury na te-
renie Kątów Opolskich, Kosorowic i Raszowej. Międzypo-
koleniowe warsztaty odbędą się w trakcie trzech spotkań 
(w każdej wsi).

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy dowiedzą się 
nieco o obyczajach kulinarnych w dawnych wiekach, zapo-
znają z zapomnianymi przepisami, sami zaprezentują zapi-
ski swoich babć i mam zawierające nierzadko ciekawe propo-
zycje. Zaczerpną z tego bogactwa, by po swojemu „złamać” 
dawne receptury – przystosowując je do dzisiejszych warun-
ków i wiedzy. Każda z grup wybierze po trzy propozycje wy-
pieków słodkich i trzy wytrawnych, które będą realizowane 
na kolejnych spotkaniach. W ramach „zadania domowego” 
zostanie zebrana tarnina, która będzie użyta przy kompo-
nowaniu ciast. Na zakończenie spotkań roboczych wypieki 
zostaną … skonsumowane i sprawiedliwie ocenione.

Po zakończeniu (najprzyjemniejszych) działań prak-
tycznych zbierzemy opracowane i wykorzystane wcześniej 
przepisy, z których utworzymy unikatowy zbiór „Słodko czy 
wytrawnie? – Nasze receptury”.

Całkowite zakończenie projektu nastąpi w grudniu – 
w sam raz, by w czasie świąteczno – noworocznym zasko-
czyć rodzinę czymś nowym, zdrowym i smacznym.

Dzień z książką – książka, którą 
warto przeczytać

9 Lipca na spotkaniu, którego moderatorem była dr nauk 
humanistycznych Elżbieta Skrzypek, zaprezentowane zosta-
ły dwie książki, które warto przeczytać. Temat: „Portrety ko-
biet prekursorek”

W obu książkach sportretowane są kobiety, które miały 
udział w kształtowaniu polskiej historii, wywarły wpływ 
na politykę, obyczaje i język. Pierwsza z tych opowieści 
przedstawia trudne początki obecności kobiet w polskiej 
polityce. Olga Wiechnik, autorka książki „Posełki. Osiem 
pierwszych kobiet”, stworzyła portrety pierwszych kobiet 

– posłanek w formie reportażowej, ale opartej na źródłach 
historycznych. Posełki (posełkinie, poślice – tak określali 
ich status posłowie – mężczyźni!) były postaciami nietu-
zinkowymi. Drogę do polityki utorował kobietom dekret 
z listopada 1918 r., zgodnie z którym – jako jedne z pierw-
szych w Europie – otrzymały prawa wyborcze i skorzystały 
z nich od razu. Do pierwszego pozaborowego parlamentu, 
który miał przygotować konstytucję Rzeczypospolitej do-
stało się osiem kobiet. Były to Zofia Moraczewska, Maria 
Moczydłowska, Franciszka Wilczkowiakowa, Zofia Sokol-
nicka, Anna Piasecka, Gabriela Balicka – Iwanowska, Ja-
dwiga Dziubińska i Irena Kosmowska. Zmiana zaczęła się 
od języka, bowiem nie było w słowniku języka polskiego 
słowa określającego nowy status kobiety; nazywano je też 
„posłami kobiecymi”. A każda z posłanek była wyjątkowa, 
każda wywodziła się z innego środowiska, o różnej zabo-
rowej przeszłości. Autorka „Posełek” przywołuje osobiste 
przemyślenia każdej z nich, rodzinne wspomnienia, aneg-
doty, fragmenty listów. Ich historie są niezwykle inspirują-
ce, fascynujące, myślące nowocześnie o edukacji i potrzebie 
jej powszechności, odpowiedzialności za życie społeczne. 
Zakładały szkoły, przedszkola, pomagały uboższym. Irena 
Kosmowska – zanim została posłanką – zdążyła być wicemi-
nistrem propagandy i spraw społecznych w rządzie Ignacego 
Daszyńskiego. Z mównicy sejmowej bez ogródek punktowa-
ły sprawy (zwykle nie zauważane przez posłów – mężczyzn) 
ubóstwa, braku kanalizacji, oświetlenia, wodociągów. Olga 
Wiechnik pisze też o drwinach i jawnym lekceważeniu po-
słanek zwłaszcza przez konserwatywnych (ale nie tylko 
przez nich) posłów. Posłankom, które stanowiły zaledwie 2% 
„męskiego” sejmu nie było łatwo. Dlatego opowieść o pierw-
szych ośmiu posłankach nie jest tylko zbiorem niezwykłych 
biografii. To opowieść o solidarności, wspólnej sile, emancy-
pacji i różnorodności.

Rzecz druga, którą warto (i należy!) przeczytać to opo-
wieść o Irenie Krzywickiej (Agata Tuszyńska, ” Długie życie 
gorszycielki”, Wydawnictwo Literackie) Kim była Krzywic-
ka? – Pisarka, feministka, eseistka, tłumaczka, publicystka, 
przyjaciółka Skamandrytów. Należała do najbarwniejszych 
postaci międzywojennej Warszawy. Jej życiu towarzyszył po-
smak sensacji i skandalu. Jedni określali ją jako „gorszyciel-
kę”, inni podziwiali jej odwagę i bezkompromisowość. Żyła 
w otoczeniu najwybitniejszych postaci bohemy artystycznej 
międzywojnia; przyjaźniła się z Witkacym, Iwaszkiewicza-
mi, Antonim Słonimskim, Marią Pawlikowską – Jasnorzew-
ską, Boyem Żeleńskim. Jej domy – w Warszawie i Podkowie 
Leśnej – stały się ważnymi ośrodkami życia towarzyskiego. 
Była autorką głośnych i bulwersujących ówcześnie powieści 
„Pierwsza krew” i „Walka z miłością” oraz ważnych reporta-
ży społeczno – obyczajowych.

Krzywicka walczyła o społeczne i obyczajowe wyzwole-
nie kobiet, działała (wraz z T. Boyem – Żeleńskim) o świa-
dome macierzyństwo, antykoncepcję, edukację seksualną 
w szkołach, naruszała tabu dotyczące aborcji i homoseksu-
alizmu. Odważne poglądy wywoływały lawinę obelg i pro-
testów. Sądzę, że dzisiaj, kiedy kobiety znów podjęły walkę 
o własną suwerenność i niezależność, poglądy bliskie Krzy-
wickiej (chociaż głoszone blisko sto lat temu) wywołują po-
dobne reakcje. Żyła 95 lat, ale wszystko, co najważniejsze 
w jej życiu zniszczyła II wojna światowa. Opowieści bliskich 
Krzywickiej osób, które stanowią treść „Długiego życia gor-
szycielki” Tuszyńska formułuje w sposób przekonujący, wy-
łuskuje z rozmowy to, co najciekawsze.

Tuszyńska stworzyła autentyczny portret Krzywickiej, 
docierając nie tylko do jej przyjaciół, lecz także do tych, 
którzy byli jej zagorzałymi przeciwnikami. Warto przeczy-
tać „Długie życie gorszycielki”, bo ta książka udowadnia, 
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że Krzywicka to postać spoza sztywnego, opartego na sto-
sowności czy poprawności horyzontu literatury.

Następnie dr nauk humanistycznych Zofia Halska omó-
wiła książkę Marie Benedict „Pani Einstein”.

Powieść Marie Benedict pod tytułem „Pani Einstein, 
to wciągająca i poruszająca historia żony Einsteina, genial-
nej fizyczki, której wkład w naukę został zapomniany. Kim 
była i dlaczego nic o niej nie wiemy? Albert Einstein i jego 
żona Mileva byli równie zdolni, ale to On zdobył naukową 
sławę. Ona pozostała w jego cieniu, zapomniana przez so-
bie, współczesnych i potomnych. W zdominowanym przez 
mężczyzn wówczas świecie nauki nikt nie próbował docenić 
jej zasług. Nawet ten, który kiedyś twierdził, że kocha ją nad 
życie.

Jesień 1896 roku. Mileva ma dwadzieścia jeden lat i jako 
jedna z pierwszych kobiet zaczyna studiować fizykę na uni-
wersytecie w Zurychu. Uważa, że jej kalectwo przekreśla 
szanse na miłość. Postanawia w pełni poświęcić się nauce. 
Jest nieprzeciętnie inteligenta, ambitna i zamierza wiele 
osiągnąć. Studiujący z nią Albert zakochuje się w jej niezwy-
kłym umyśle i niedoskonałym ciele. W ich małżeństwie jest 
miejsce nie tylko na miłość, ale też na wspólną pasję. Kilka-
naście lat później świat zachwyca się odkryciami Einsteina 
i nikt nie pyta jak ich dokonał, nikt nie wspomina o Milevie. 
Czy w męskim świecie nauki jest miejsce dla kobiet? Czy mi-
łość może w nim przetrwać?

Jesienne spotkania „Robię 
to co lubię i umiem najlepiej”

18 września Bibliotekę w Tarnowie Opolskim odwie-
dziła grupa „Żabki” z Publicznego Przedszkola w Tarnowie 
Opolskim wraz z opiekunkami mgr Reginą Gebauer i Teresą 
Klepert.

Na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy V-ce Wójt Gminy 
Tarnów Opolski Magdalenę Chudowską, która przeczytała 
bajkę z serii „Przygody Fenka – Odpowiedzialność”. Dzieci 
z uwagą wysłuchały przeczytanej bajki, a następnie opowia-
dały za co One są odpowiedzialne w swoim domu.

W dalszej części spotkania Pani Magdalena Chudowska 
opowiedziała dzieciom na czym polega odpowiedzialność 
pracowników w Urzędzie Gminy.

Spotkanie dzieciom spodobało się do tego stopnia, że po-
prosiły gościa o przeczytanie im jeszcze jednej bajki, którą 
same wybrały, a była to bajka „O urodzinach Peppy”.

Na zakończenie w podziękowaniu za miłe spotkanie 
dzieci zaśpiewały piosenkę.

W spotkaniu udział wzięło 19 osób.

Dzień z książką – książka, 
którą warto przeczytać: 

„Zacząć od nowa”
„Aleja Siódmego Anioła” Renaty Kosin uzmysławia nam, 

że nigdy nie jest za późno aby naprawić swoje błędy czy 
pogodzić się z najbliższymi. Siłę człowiekowi daje rodzina 
i przyjaciele, o czym nie wolno nam zapominać. To najbliżsi 
są dla nas oparciem, gdy naszym życiem targają różnorakie 
problemy. Uciekając od najbliższych, nie rozwiązujemy pro-
blemów, lecz dokładamy im i sobie nowych, gdyż martwią 
się o nas i nie wiedzą jak nam pomóc, a my dalej brniemy 
sami ze swoimi problemami. W powieści został również 
poruszony problem depresji i wpływ tej choroby na chorego 
oraz najbliższe otoczenie. Jest to podstępna choroba, z któ-
rą trudno wygrać, jeżeli chory nie chce się leczyć i pozostaje 
z tym sam. Jest to powieść, która zawiera wiele refleksji do-
tyczących życia i jego codziennych spraw. Nie jest to lektura 
lekka i łatwa w odbiorze, skłania ona czytelnika do refleksji 
nad własnym życiem oraz nad podjętymi już decyzjami. Po-
wieść ta porusza także trudny temat jakim jest wybaczenie 
samej sobie i jak zacząć wszystko od nowa.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja na w/w te-
mat. Czy znamy kogoś, albo sami byliśmy w podobnej sytu-
acji? Czy możliwe jest zacząć nowe życie i czy wiek ma jakieś 
znaczenie?

„To dalej jest twoje życie, czy tego chcesz, czy nie. Nigdy 
nie zdołasz zapomnieć tego, co już przeżyłaś. Ani dobrych, 
ani tym bardziej złych chwil. Bo złe rzeczy zapomina się 
najtrudniej.”

Sponsorką pysznego tortu na spotkaniu była Pani Broni-
sława Pietruszka – serdecznie dziękujemy!

Monika Silarska

Gminny Przegląd Piosenki 
Niemieckojęzycznej

Uczennice naszej szkoły z klas VI: Jagoda Blaut, Milena 
Blaut, Zuzanna Jajak, Agata Palka i Julia Pietrek wzięły udział 
w gminnym przeglądzie piosenki niemieckojęzycznej. Nasze 
reprezentantki przygotowała pani Zuzanna Sładek-Pietrek.

Dziewczyny zaprezentowały piosenki, które związa-
ne były mottem tegorocznego konkursu: wolność, jedność 
i demokracja.

Jagoda Blaut, Milena Blaut, Zuzanna Jajak zaśpiewa-
ły piosenkę „Freiheit”, którą w oryginale wykonuje Marius 
Müller Westenhagen. Agata Palka wykonała utwór zespołu 
PUR „Abenteuerland”. Julia Pietrek zaśpiewała „Wir sind 
groß” Marka Fostera.
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Wszyscy uczestnicy pięknie wystąpili, zebrali wiele kom-
plementów i otrzymali ciekawe nagrody. Celem konkursu 
jest zainteresowanie kulturą niemieckojęzyczną, dlatego, jak 
co roku, nie zostały przyznane żadne miejsca.

PSP w Tarnowie Opolskim

Spotkanie z leśniczym 
23 września uczniowie klasy III A udali się do Gminnej 

Biblioteki Publicznej na spotkanie z panem Waldemarem 
Wilkiem. Tematem spotkania była „Jesień w lesie”. Dzieci 
też dowiedziały się szeregu ciekawostek o zwierzętach poży-
tecznych dla lasu, jak i o będących szkodnikami lasu. Duża 
część spotkania została poświęcona grzybom, których wy-
syp mamy obecnie w lasach oraz kleszczom, które mogą być 
bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Spotkanie zakończyło się 
odczytaniem przez pana leśniczego zabawnej książki „O wil-
ku, który miał humory”. Po powrocie do szkoły podczas za-
jęć plastycznych uczniowie wykonali piękny przestrzenny las 
liściasty.

Wychowawczyni klasy III A, Dorota Matuszek oraz 
uczniowie serdecznie dziękują pani Monice Silarskiej 

za zorganizowanie spotkania.

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w Kątach Opolskich podjęła 

„#OSEWyzwanie”!!!
Czym było tajemnicze „#OSEWyzwanie”?
Otóż był to Ogólnopolski Konkurs pod nazwą „#OSE-

Wyzwanie”, zorganizowany przez Naukową i Akademic-
ką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy 
w Warszawie.

OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) to program pu-
blicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp 
do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Pro-
gram został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryza-
cji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej 
na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Nagrodą w Konkursie #OSEWyzwanie są mobilne pra-
cownie multimedialne, dzięki którym szkoła będzie mogła 
prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z in-
ternetowych zasobów edukacyjnych. Ważnym celem zajęć 
będzie rozwijanie i podnoszenie kompetencji cyfrowych 
uczniów.

W związku z powyższym miło nam poinformować spo-
łeczność lokalną, zwłaszcza Uczniów i Rodziców Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich o tym, że zostali-
śmy laureatami konkursu „#OSEWyzwanie” i wygraliśmy 
mobilną pracownię komputerową!

Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej 
Polski. Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 
nagród, z czego w województwie opolskim zwyciężyło 19 
szkół, a wśród nich nasza szkoła.

Odnieśliśmy sukces dzięki determinacji Pani Dyrektor 
Joanny Migoń i nauczycielek Pani: Sabiny Firlus, Joanny 
Korzec i Joanny Martynowicz. Pragniemy im bardzo po-
dziękować za poświęcony czas i zaangażowanie. Jednym 
z zadań konkursowych było wykonanie pracy plastycznej pt. 
„SMART SZKOŁA”. Spośród zgłoszonych prac zwyciężyła 
praca Mileny Thoma – uczennicy klasy siódmej, która repre-
zentowała naszą szkołę w tym konkursie. Milenie składamy 
serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Uczniowie naszej szkoły wkrótce mogą się spodziewać 
nowych komputerów, dzięki którym zajęcia lekcyjne staną 
się bardziej atrakcyjne. Nasz udział w konkursie jest odpo-
wiedzią na ogromne potrzeby szkoły w zakresie doposażenia 
placówki w nowoczesne narzędzia informacyjno-komunika-
cyjne. Obiecujemy, że nie poprzestaniemy na tym, będziemy 
walczyć o jeszcze lepszą szkołę.

Super-wycieczka dla Super-klasy 
Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Nakle oraz najlepszych uczniów 
z terenu Gminy Tarnów Opolski.

Nasi Super-Siódmoklasiści którzy zdobyli pierwsze miej-
sce w gminnym konkursie na najlepszą klasę oraz ośmioro 
najlepszych uczniów z innych szkół z terenu gminy wyruszy-
li w piątek 25.10. na dwudniową wycieczkę do Berlina finan-
sowaną przez Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim. Wyjazd 
był nagrodą dla nich oraz dla najlepszych uczniów z pozo-
stałych szkół w naszej gminie za bardzo dobre wyniki w na-
uce i liczne sukcesy w konkursach. Wspólnie spędzony czas 
dzieci był wspaniałą okazją do zawarcia nowych znajomości, 
ale oczywiście nie tylko. Wszyscy przede wszystkim świetnie 
się bawili i relaksowali, a także zwiedzali, zdobywali nową 
wiedzę i rozwijali kompetencje językowe. Pierwszy dzień 
spędziliśmy na plaży pod palmami w Aquaparku „Tropical 
Islands”, a w sobotę posilając się „Currywurst” i berlińskimi 
preclami spacerowaliśmy z przewodnikiem odkrywając cie-
kawostki i zabytki wschodniej części Berlina. Zobaczyliśmy 
między innymi Reichstag, czyli budynek parlamentu nie-
mieckiego, Bramę Brandenburską, Wieżę Telewizyjną, Po-
mnik Pomordowanych Żydów Europy i oczywiście Mur Ber-
liński. Wycieczka była niezwykle udana, dopisała zarówno 
pogoda jak i humory. Wszyscy uczestnicy zgodnie przyzna-
li, że warto podróżować i na własne oczy zobaczyć miejsca, 
o których uczą się w szkole.
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I Otwarty Nakielski 
Tractor Pulling

9 Listopada w Nakle odbyły się pierwsze zawody Tractor 
Pullingu. Impreza została zorganizowana dzięki sołtysowi 
Adrianowi Soblowi który spontanicznie, i bardzo szybko 
(w przeciągu tygodnia!) zorganizowała zawody. Imprezy 
takie są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, Ka-
nadzie oraz krajach zachodniej Europy (m.in. w Niemczech, 
Belgii czy Holandii). Zawody polegały m.in. na przeciąganiu 
liny, przejeździe w bardzo głębokim błocie i pokonaniu trasy 
z przyczepą piachu. Impreza w Nakle okazała się ogromnym 
sukcesem organizacyjnym, i bardzo zainteresowała miesz-
kańców. Organizatorzy już zapowiedzieli drugą edycję, która 
ma przyciągnąć jeszcze większą ilość Traktorzystów!

Sołectwo Nakło

Spotkanie integracyjne członków 
Mniejszości Niemieckiej 

na świetlicy w Miedzianej
W ostatnią upalną niedzielę lata 1 września na świetlicy 

w Miedzianej odbyło się spotkanie integracyjne członków 
mniejszości niemieckiej. Imprezie towarzyszyła domowa at-
mosfera, muzyka, był słodki poczęstunek i grill.

Oktoberfest w Miedzianej

Oktoberfest w naszej wsi jest imprezą wyłącznie dla pa-
nów. Na Wspólnej biesiadzie spotkało się ich, aż 66 w różnym 
wieku. Jedynym warunkiem uczestnictwa było bycie osobą 
pełnoletnią. Piwo lało się beczkami, które tak jak golonko 
w kapuście oraz chleb ze smalcem było dla wszystkich gratis.

Z zaproszenia skorzystał również pan wójt Krzysztof 
Mutz. Jedynymi kobietami naj imprezie, były panie które pa-
nów obsługiwały w tradycyjnych bawarskich strojach. Bie-
siadę prowadził DJ MIKE.

Sołectwo Miedziana

„Święty Marcin z Tours to dla 
wszystkich wzór”- czyli obchody 

Marcinek w Kątach Opolskich

Obchody Dnia św. Marcina z Tours są jedną z wielu 
pięknych tradycji pielęgnowanych Kątach Opolskich. Rów-
nież w tym roku 11 listopada w tutejszym kościele parafial-
nym zgromadzili się mieszkańcy Kątów Opolskich, a także 
przybysze z pobliskich miejscowości, by w uroczysty spo-
sób uczcić patrona dnia. Zebranych przywitał proboszcz, 
ks. dr Krzysztof Pagór, po czym uczniowie tutejszej szkoły 
zaprezentowali program artystyczny w języku polskim i nie-
mieckim, który przygotowali wraz z nauczycielką języka 
niemieckiego. Piękna inscenizacja legendy o świętym, wraz 
ze sceną, gdzie Marcin podzielił się swym płaszczem z że-
brakiem, jego życiorys, wiersze, modlitwy a także piosenki 
uzmysłowiły wszystkim, iż ten święty to wzór do naślado-
wania. Natchnieni niezwykłymi doznaniami artystyczny-
mi uczestnicy obchodów udali się w pochód z lampionami 
po ulicach miejscowości. Na czele korowodu podążał jeździec 
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na koniu, który symbolizował świętego Marcina; muzyczny 
krok wyznaczała miejscowa orkiestra Ozi-Brass Orkestra, 
która swoim graniem od kilku już lat umila tę uroczystość. 
Pod koniec pochodu przy domu parafialnym na wszyst-
kich czekał pyszny poczęstunek – rogale świętomarcińskie 
oraz ciepłe napoje, zaś przy ognisku każdy mógł upiec so-
bie kiełbaskę. Uroczystość dnia świętego Marcina odbywa 
się co roku, lecz za każdym razem jest czymś wyjątkowym 
– jest to nie tylko wspólne spotkanie wszystkich pokoleń, 
ale upamiętnienie tak wspaniałej postaci, jaką jest biskup 
z Tours. Obchody były wspólną inicjatywą koła Mniejszości 
Niemieckiej DFK Kąty Opolskie/Konty, miejscowego koła 
„Caritas”, szkoły podstawowej w Kątach Opolskich a także 
Rady Sołeckiej. Impreza została dofinansowana ze środków 
Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.

Sylwia Michala, DFK Kąty Opolskie

Marcinki w Tarnowie Opolskim

11 listopada to zawsze szczególny termin w Tarnowie 
Opolskim, nie dość że przypada wtedy odpust parafialny 
naszego kościoła to co roku organizowane są z wielką pom-
pą Marcinki. Tak było i w tym roku. Nie zabrakło występów 
dzieci, był pochód z lampionami i św. Marcinem na koniu, 
i po raz pierwszy bardzo efektowny pokaz laserowy w wy-
konaniu Fenix Art – Dwornik. GOK w Tarnowie Opolskim 
zorganizował konkursy i zabawy dla dzieci, i poczęstunek.

Sołectwo Tarnów Opolski

Obchody Święto Marcińskie 
w Przyworach

Obchody rozpoczęły się o godz. 17:00 nabożeństwem 
w kościele parafialnym. Po nabożeństwie uczestnicy w pro-

cesji wraz ze Św. Marcinem udali się na plac koło Domu Kul-
tury, gdzie zostali poczęstowani rogalikami, które upiekli 
członkowie DFK oraz gorącą herbatą. Można było również 
ogrzać się przy ognisku i zrobić zdjęcie ze Św.Marcinem. Or-
ganizatorami święta byli: DFK Przywory (Mniejszość Nie-
miecka) oraz Dom Kultury w Przyworach.

Sołectwo Przywory

Do Warszawy jadą Pany… 
Do Osowca KETA gna…

Kilkanaście lat temu nasz opolski muzyk rockowy śpie-
wał taką oto, jak w tytule, piosenkę i być może nie wiedział 
wtedy jeszcze, że niedługo sam będzie jeździł do Warszawy 
na posiedzenia Sejmu, aby, jak mówi, zmienić system. Na ra-
zie z tego jeżdżenia wynikła przyjaźń z Władkiem, a jak 
wiadomo z filmu Sami Swoi przyjaźń Kazmirza z Wladkiem 
była i trudna, i śmieszna. Czas pokaże jaka będzie przyjaźń 
Pawła z Władysławem.

Tak mi się jakoś zrymowała ta piosenka z drugim wer-
sem, bo zgodnie z nim 11 sierpnia w niedzielę, grupa 18 osób 
z nieformalnego Klubu Ekstremalnej Turystyki Antyodle-
żynowej zdecydowała się pojechać rowerami na plażowanie 
nad Jezioro Srebrne w Osowcu. Nie wiem dlaczego w Osow-
cu, do którego jest 5 kaemów, a nie np. w Turawie-Marszał-
kach, do której jest rzut beretem. Chyba wynika to z naszej 
lokalnej tradycji, bo Cementownia Górażdże jest w Choruli, 
a Elektrownia Opole przez lata była w Dobrzeniu Wielkim. 
Jedno jest pewne, że o 10:00 wyruszyliśmy nad Jezioro Srebr-
ne i tego będziemy się trzymać do upadłego.

Wyruszył był z nami w tę niebezpieczną i pełną przy-
gód podróż również nasz etatowy, zbuntowany i krnąbrny 
fotograf, którego siłą perswazji zachęciliśmy do osobistego 
stawiennictwa. Dzięki temu zabiegowi jesteśmy w posiada-
niu profesjonalnej fotorelacji z eskapady. Nasze przygody za-
częły się już w Walidrogach, kiedy to jednej z uczestniczek 
skręcaliśmy korbę. Później drugi raz dokręcaliśmy ją w Dą-
browicach. Na szczęście tym razem pan z serwisu opon po-
życzył nam klucz nasadowy i dokręcenie było już skutecz-
ne, a korba nie wzywała nas na pomoc do końca wycieczki. 
Żeby było ciekawie trasa wiodła również drogami leśnymi 
o piaszczystej nawierzchni, więc uczestnicy musieli też 
co nieco popracować nogami, a nie tylko liczyć na podmu-
chy wiatru. Od wysiłkowej pracy nożnej, za Kotorzem Ma-
łym a przed samą Turawą jednemu z rowerzystów ukręcił się 
pedał. W tym miejscu muszę pochwalić męską część KETY, 
bo nie dość, że każdy pomógł jak umiał, to jeden z kolegów, 
zaraz po rozbiciu obozu na plaży, tak się kręcił po okolicy, 
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że w końcu znalazł małe składowisko złomu, a na nim reszt-
ki roweru z pedałem. Formalności dokonał płaski klucz 15 
ode mnie + kropla oleju od innego rowerzysty i wszyscy mie-
li uśmiechnięte pysie.

Samo plażowanie trwało ok 3 godzin, co wystarczy-
ło na parę kąpieli w czystej wodzie, niezłe osmalenie skóry 
i zjedzenie skromnego obiadu. Jak na niedzielne popołudnie, 
nawet nie trzeba było po sobie deptać idąc po plaży do wody, 
czyli do tłoku np. w Pobierowie jeszcze było daleko. Uznaje-
my to za plus naszej wycieczki. Minusem jak zawsze była ko-
nieczność pedałowania na łono naszej pięknej gminy, które 
było oddalone od swoich dzieci o jakieś 25 kaemów.

Żeby uczestnikom nie było nudno, tym razem wracali-
śmy przez jezioro duże w Turawie i dalej przez Niwki i Dęb-
ską Kuźnię. Wybór tej trasy nie był przypadkowy, bo dał też 
pole do popisania się umiejętnościami fotografowi. Na raj-
dzie rowerowym nic tak nie potrafi zepsuć humoru, jak ma-
rudny fotograf. Tak więc całą drogę powrotną miał człowiek 
zajęcie uganiając się za swoimi pejzażykami, a my w spokoju 
mogliśmy odliczać kolejne metry przybliżające nas do do-
mowych pieleszy.

Nasza podróż trwała mniej więcej tyle, co podróż do War-
szawy bohaterów wspomnianej piosenki, ale na szczęście 
wszyscy dojechaliśmy do domów cało i zdrowo, no, może 
tylko trochę zmęczeni i poobcierani na d…. dolnych ple-
cach, ale taki żywot rowerzysty.

Hala Sportowa w Tarnowie Opolskim

K.E.T.A. na tropie skarbów
Kilkanaście dni temu pewien francuski rolnik postanowił 

wybudować budynek gospodarczy. Operator koparki, który 
kopał dół pod przyszłą budowlę wykopał z ziemi prawdziwy 
skarb, 14 000 monet sprzed 1 000 lat. Wartość rynkowa zna-
leziska oscyluje w okolicach 1 500 000 euro, a właściciel po-
sesji musi się podzielić skarbem z operatorem koparki. Brak 
danych w jakim stosunku ma ten podział nastąpić, ale nawet 
w przypadku 50/50 każdy z nich stanie się posiadaczem cen-
nych przedmiotów o wielkiej wartości rynkowej, która cały 
czas rośnie i jeszcze większej historycznej. Na razie nie wia-
domo jak długo skarb leżał pod powierzchnią ziemi, bo rów-
nie dobrze mógł zostać schowany w czasie ostatniej wojny, 
czyli 74‒80 lat temu, jak i w dużo wcześniejszych czasach.

Burzliwe dzieje Śląska, zamieszkałego przez wiele na-
rodowości i okaleczonego wieloma konfliktami od lat roz-
palają marzenia poszukiwaczy skarbów ukrytych w ziemi, 
tunelach, studniach i podziemiach zamków/pałaców. Idąc 
tym torem 15.09.2019 odbyła się wycieczka rowerowa tro-
pami tajemnic Krainy Świętej Anny. Przewodnikiem wy-
prawy został tym razem jeden z rowerzystów (dane do wia-
domości RODO), zapalony historyk i poszukiwacz rzeczy 

różnych – tak najlepiej nazwać hobby, którym nasz kolega 
się zajmuje. Wywiązał się człowiek ze swojego zadania zna-
komicie, bo najpierw, umożliwił odkrycie zielonego skarbu 
w postaci… drzewa bananowca na jednej z posesji, a później 
wyznaczona przez niego ścieżka zawiodła peleton… na lody 
do Ligoty Dolnej przy muzeum sztuki sakralnej. Grupa od-
kryła tam wiele skarbów np. lody o smaku „czarny kokos”, 
które barwiły język na kolor węgla kamiennego i były droż-
sze od pozostałych oraz całą galerię sakralnych dzieł sztuki. 
Ciekawym eksponatem był dzwon zespolony z syreną alar-
mową straży pożarnej. Nikt nie wie co artysta miał na myśli, 
ale gdyby urządzenie zadziałało postawiłoby na nogi zarów-
no strażaków, jak i księdza proboszcza.

Po lodożerskiej uczcie już nie było malinowo, bo ko-
lega kazał wszystkim wspinać się na Górę Świętej Anny. 
Na szczęście przed ostatecznym podjazdem pod szczyt od-
puścił i skierował rowerzystów w objęcia lasów porastających 
zbocza góry. Tam uczestnicy odwiedzili tzw. Drzewo Wisiel-
ców, pozostałości niemieckich radarów wojskowych oraz 
opuszczony Folwark Lesisko z ukrytą w lesie baaaaaardzo 
głęboooooooką studnią. Na każdym przystanku przewod-
nik uchylał rąbka tajemnicy, ale rąbek nie był szczególnie 
duży, bo każdy szanujący się poszukiwacz zachowuje zdoby-
tą przez lata wiedzę dla siebie. Wyszło na to, że uczestnicy 
wyprawy coś tam zobaczyli i coś tam posłyszeli, ale ogólnie 
za dużo nie mogli się dowiedzieć, bo większość informacji 
jest utajniona. Kiedy z tłumu padło hasło Hamburgi, prze-
wodnik podniósł stopień tajności z drugiego do trzeciego, 
czyli mówiąc potocznie nabrał wody w usta. Na pociesze-
nie pozostały piękne widoki ze zboczy Góry Świętej Anny 
i to była najlepsza nagroda za wspinaczkę.

Po atrakcjach na wysokościach nastąpił szalony zjazd 
przez Rezerwat Lesisko do Żyrowej gdzie rowerzyści otarli 
się o wcześniej już odwiedzany pałac, a następnie teleporto-
wali się do Zakrzowa, by pod murami zakrzowskiego zamku 
w ruinie chwilę odpocząć. Ostatnim etapem była Zakrzow-
ska Szpica. Kto miał jeszcze siły, wspiął się na jej szczyt rowe-
rem, reszta dzielnie pokonała podejście piechotą. Przezornie 
wspinaczka została zaplanowana na niedzielne popołudnie, 
bo w nocy wg legendy, na Zakrzowskiej Szpicy straszy. Może 
dzięki temu nie jest ona zadeptana przez turystów, którzy 
wolą się nie konfrontować z siłami niewiadomego pocho-
dzenia. Z sił całkiem fizycznych, na wierzchołku rowerowi 
poszukiwacze odnaleźli fundamenty po niemieckiej wieży 
obserwacyjnej i kamienny obelisk wymurowany na cześć 
przejęcia śląska przez Prusy, co nastąpiło w XVIII wieku 
po bitwie pod Małujowicami pod Brzegiem, będącej począt-
kiem I wojny śląskiej i dwóch późniejszych wojnach zwanych 
śląskimi. Obelisk stoi do dzisiaj w niemal nienaruszonym 
stanie, pomijając lekkie ponadgryzanie przez ząb czasu.

Po zjeździe na niziny, przewodnik zaprowadził grupę 
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nad lej krasowy, czyli foremne zapadlisko w skale wapien-
nej. Całość kompozycji utworzonej siłami natury burzyła 
przyczepa gruzu wsypana w otchłań leju przez miejsco-
wego ignoranta, który w szale rozbiórki wpadł na pomysł, 
że zamiast płacić na wysypisku za odpady, wrzuci wszystko 
do i tak „niepotrzebnej dziury”. Pomysłowość ludzka nie 
ma po prostu granic.

Nikt nie zauważył, że od tego odkrywania tajemnic zro-
biło się już bardzo późno. Pustka w żołądkach zmobilizowa-
ła wszystkich do jak najszybszego dopedałowania do Koso-
rowic, gdzie przy ognisku każdy mógł sobie upiec kiełbaskę. 
Po sześciu godzinach jazdy i zdobyciu kilku górskich premii 
smakowały one najlepiej na świecie.

Jedząc kiełbaski wszyscy ubolewali nad nieobecnością 
etatowego fotografa, który nie mógł wesprzeć wyprawy swo-
im fachowym okiem i profesjonalnym sprzętem, bo wziął 
i sobie wyjechał. Poza tym ze względu na gabaryty taki fo-
tograf idealnie nadawał się do opuszczenia na dno studni 
w celu spenetrowania chłodnych czeluści o kilkumetrowej 
głębokości. Jest nadzieja że człowiek na swoim wyjeździe nie 
przytyje i będzie można operację przeprowadzić w później-
szym terminie, na co cała ekipa bardzo liczy.; -)

Hala Sportowa w Tarnowie Opolskim

VIII Gminny Turniej Tenisa 
Ziemnego

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

W rywalizacji wzięło udział ośmiu zawodników podzie-
lonych na dwie grupy, system rozgrywek każdy z każdym 
w grupie, następnie drugie miejsca w grupie grały mecz 
o trzecie miejsce a zwycięzcy grup spotkali się w finale. 
W piątek 30 sierpnia od godziny 17:00 mecze rozgrywała 
grupa A w której byli Piotr Szramiak, Łukasz Gacka, Adam 
Gacka i Dawid Konopka, natomiast dzień później w grupie 
B od godziny 9:00 na korcie pojawili się Artur Staszewski, 
Jan Półtorak, Piotr Glinka i najmłodszy zawodnik turnie-
ju Michał Glinka. Pierwsze dwa miejsca w grupie A zajęli 
Piotr Szramiak I Łukasz Gacka natomiast w grupę B Artur 
Staszewski I Jan Półtorak. W mecz o trzecie miejsce Gacka 
pokonał Półtoraka 6:3, 7:5 i tym samym zajął trzecie miejsce 
w turnieju. Po tym meczu przyszedł czas na finał a w nim te 
same nazwiska co w finale dwóch poprzednich edycji: Piotr 
Szramiak zwycięzca grupy A, żądny rewanżu z poprzed-

niego roku gdzie minimalnie przegrał, a po drugiej stronie 
siatki zwycięzca grupy B Artur Staszewski- obrońca tytułu. 
Mecz stał na wysokim poziomie i był bardzo wyrównany. 
Pierwszego seta wygrał Staszewski 7‒6, drugi padł łupem 
Szramiaka 7‒5 i według regulaminu turnieju do wyłonienia 
zwycięzcy trzeba było rozegrać super tie-break w którym 
minimalnie lepszy okazał się Szramiak który wygrał go 10‒7. 
Wynik końcowy 2:1 dla Piotra Szramiaka, któremu udało 
się wziąć rewanż za ubiegłoroczną porażkę w finale i zostać 
zwycięzcą turnieju.

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

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1) Piotr Szramiak
2) Artur Staszewski
3) Łukasz Gacka
4) Jan Półtorak
5) Dawid Konopka
6) Michał Glinka
7) Adam Gacka
8) Piotr Glinka

Wręczenie Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie

Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, 
które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeń-
skiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, 
zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania 
trwałego gmachu któremu na imię rodzina. To wspaniały 
wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują 
się związać węzłem małżeńskim zakładając rodzinę.

Uroczyste spotkanie par, obchodzących złote gody mał-
żeńskie w 2018 roku odbyło się 3 sierpnia 2019 roku w Sali 
OSP w Kosorowicach. Gości przywitała Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Tarnowie Opolskim Pani Katarzyna 
Mateja. Po uroczystym przemówieniu pani Kierownik oraz 
Wójta Gminy Tarnów Opolski Pana Krzysztof Mutza.

„Złote” pary otrzymały nadane przez prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudę medale „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”, które wręczył Wójt. Były życzenia, 
kwiaty, tradycyjny toast szampanem oraz słodki poczęstu-
nek. Imprezę uświetnił występ zespołu Echo Krośnicy.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował meda-
lami Jubilatów:

 ի Bawoł Eryk i Anna,
 ի Cichon Zygfryd i Urszula,
 ի Ciolek Jan i Urszula,
 ի Cybulski Władysław i Maria,
 ի Daszko Czesław i Elżbieta,
 ի Fajlert Alojzy i Lidia,
 ի Fila Joachim i Halina,
 ի Golomb Georg i Irmgarda,
 ի Kolasa Irena i Marian,
 ի Konica Józef i Zofia,
 ի Lika Horst i Teresa,
 ի Łaźniowski Henryk i Irena,
 ի Magdaliński Stanisław i Zofia,
 ի Matuszek Karol i Maria,
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 ի Mientus Józef i Rita,
 ի Normantowicz Zdzisław i Teresa,
 ի Passon Gilbert i Rosa,
 ի Piechota Ernest i Teresa,
 ի Przemus Jan i Elżbieta,
 ի Smolarz Ginter i Teresa,
 ի Szyma Walter i Elżbieta,
 ի Walerus Alfred i Margita,
 ի Zoglowek Ryszard i Łucja.

Dostojnym Jubilatom Wójt Gminy i wszyscy mieszkańcy 
naszej gminy życzą jak najlepszego zdrowia, pogody.

Nowy plac zabaw 
w Kątach Opolskich

W sobotę 28 września uroczyście oddany został do użyt-
ku podczas dorocznego Festynu Jesiennego nowy plac za-
baw. Akcja Zrzutki na ten cel rozpoczęła się podczas ze-
szłorocznego Festynu Jesiennego i skończyła się na Festynie 
Jesiennym w tym roku. Minął rok od rozpoczęcia pieniężnej 
zbiórki wśród lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców 
na nowe urządzenia na placu dla dzieci. Huśtawki i drabin-
ki zostały zamontowane wprawdzie już parę tygodni temu, 
ale trwały jeszcze prace wykończeniowe na placu, który 
istotnie się zmienił. A za to wszystko należą się ogromne 
podziękowania dla mieszkańców i naszych lokalnych przed-
siębiorców, to oni wspierali nas poprzez wpłaty, dając złom 
oraz wolne datki podczas Wodzenia Niedźwiedzia. A efekt 
jest imponujący – miejsce to cieszy się teraz dużym zainte-
resowaniem, przyjeżdżają nawet rodzice z dziećmi z innych 
miejscowości. Najmłodsi lubią tu przebywać, i to nas jako 
Radę Sołecką bardzo cieszy.

A na nowym placu znajdują się „małpi gaj” z huśtaw-
kami, ślizgawkami, zjazd linowy i stół piknikowy wraz 
z ławkami, utwardzony kostką brukową plac na ławki. Ca-
łość została również na nowo ogrodzona. Podczas otwarcia 
placu przecięto wstęgę, a następnie Proboszcz Parafii Kąty 
Opolskie Krzysztof Pagór poświęcił go na Chwałę Bożą. 
Były przemówienia, gratulacje, podziękowania, a najmłodsi 
pokazali starszym jak obsługuje się wszystkie urządzenia. 
Dla przypomnienia – kwota zgromadzona podczas zrzutki 
to ponad 50 tyś zł, kwota dofinansowania przez Wójta oraz 
Radę Gminy – 34 500 zł.

Festyn Jesienny to impreza mającą już pewną tradycję 
w Kątach Opolskich i poza otwarciem placu zabaw zobaczyć 

i skosztować można było zupę dniową przygotowaną przez 
Restaurację Joanna, dyniowy kompot, dyniowe ciasto i pier-
niki, a także kiełbaski z grilla i ziemniaczane sałatki – ale 
już bez dyni. Dla najmłodszych były też darmowe dmuchań-
ce, warsztaty prowadzone przez instruktorów Gminnego 
Ośrodka Kultury, zaplatanie warkoczyków, kolorowe tatu-
aże, układanie klocków. Wyłoniono również zwycięzców na-
joryginalniej wykrojonych dyń! A pomysły były oryginalne 
– pierwsze miejsce jury przyznało dla instalacji „Plac zabaw 
z dyniowych minionków” autorstwa sióstr Gabor – Agaty, 
Pauliny i Doroty. Miejsce drugie zajął „dyniowy wóz” Artura 
Reinerta, a trzecie – „dyniowy jeż” – również autorstwa Ar-
tura. Nagrodami były puchary oraz bony do sklepu Empik.

Nie zabrakło również słodkości – dwa torty specjalnie 
a otwarcie, jeden dla dzieci, drugi dla dorosłych rozeszły się 
jak przysłowiowe „świeże bułeczki”.

Za wsparcie oraz wszelką pomoc podczas całej inwestycji 
z całego serca dziękuje Sołtys wraz z Radą Sołecką Wsi Kąty 
Opolskie.

Janusz Borowiak
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IV Bieg Tarnowski „Leśna Draka” już za nami!
17.11.2019 r. odbył się IV Bieg Tarnowski „Leśna Dra-

ka” o puchar Wójta Gminy Tarnów Opolski i Nadleśnictwa 
Opole pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego 
i Starosty Opolskiego. Od samego rana na stadionie Skalni-
ka w Tarnowie Opolskim wyczuwalna była atmosfera rywa-
lizacji i czekających wszystkich kibiców emocji. Przedsma-
kiem biegu głównego były biegi najmłodszych.

Na godzinę 10:00 zaplanowano początek imprezy dla 
najmłodszych dzieci. Przedszkolaki były podekscytowane 
możliwością otwarcia imprezy, zaprezentowania się szerszej 
publiczności i pokazania, że przyszłe nadzieje olimpijskie 
mieszkają również w naszej gminie. Najmłodsze dzieci bie-
gły na dystansie 200 m, trochę starsze na dystansie 400 m, 
a całkiem duże na dystansie 1000 m. Dzieci miały w sobie 
duży pierwiastek rywalizacji, ale najważniejszy był udział 
w imprezie i dobra zabawa. Dla każdego uczestnika przygo-
towane były pamiątkowe medale, a dla najlepszych puchary.

Po dekoracji zwycięzców, bieżnia stadionu została zwol-
niona dla dorosłych biegaczy, których czekało 10 kilometrów 
biegu przez las. Rozgrzewka była intensywna i od razu było 
widać, że biegacze, którzy przyjechali, chcą uzyskać jak naj-
lepszy wynik. Na starcie ustawiło się 350 biegaczy co ozna-
czało komplet przewidziany przez organizatorów- zapisy 
skończyły się już dwa tygodnie przed biegiem!

Po raz pierwszy odbyła się również konkurencja Dog Tre-
kingu pod patronatem Fundacji Opolskie Psy Ratownicze 
OPOLSAR i ZKwP O/Opole. Z pieskami pobiegło 11 biega-
czy, ale pomysł będzie kontynuowany w następnych latach.

Równo o godzinie 12:00 zawodnicy ruszyli na trasę. 
Po około 36 minutach zwycięzca zawodów zameldował się 

na mecie. Zwycięzcami byli jednak wszyscy uczestnicy bie-
gu. Wszyscy biegacze kończyli bieg z uśmiechem, choć każdy 
walczył do samego końca o urwanie choćby sekundy ze swo-
jego wyniku. Każdy z uczestników został uhonorowany. 
Na linii końcowej czekały na nich pamiątkowe medale.

Po biegu przyszedł czas na sprawdzenie wyników i na-
grodzenie najszybszych biegaczy. Wicemarszałek Woje-
wództwa Opolskiego – Pan Roman Kolek – który sam prze-
biegł trasę, a na koniec wręczył ufundowane nagrody Mar-
szałka Województwa dla najlepszego biegacza i biegaczki 
z Województwa Opolskiego, odpowiednio – Kamilowi Baro-
nowi i Katarzynie Jędrzejewskiej. To się nazywa postawa fair 
play! Nagrody dla najlepszego biegacza i biegaczki – Paw-
łowi Ruszała i Katarzynie Jędrzejewskiej z Gminy Tarnów 
Opolski, wręczył Wójt Gminy Krzysztof Mutz. W kategorii 
Nordic Walking wśród mężczyzn wygrał Krzysztof Wilczek, 
a wśród kobiet Marta Znojek. Wśród biegaczy z pupilami 
wygrał Mariusz Kubicki I Magdalena Chudzicka-Główka.

W najważniejszych biegach, czyli kategorii open podium 
prezentowało się następująco:

Wśród mężczyzn:
1. Kamil Baron
2. Paweł Ruszała
3. Adam Piegowski

Wśród kobiet:
1. Beata Wrońska
2. Katarzyna Jędrzejewska
3. Alicja Wiek-Rezacz
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Gratulujemy wszystkim uczestnikom biegu ich wspania-
łych wyników i od razu zapraszamy na przyszłoroczną edy-
cję Biegu Tarnowskiego. Organizatorzy już zapowiedzieli 
że w przyszłym roku trasa będzie całkowicie inna niż w tym.

Oddzielne Gratulacje i Podziękowania należą się organi-
zatorom biegu. Trasa i organizacja biegu były przygotowane 
na najwyższym poziomie, co zawdzięczamy Gminie Tarnów 
Opolski, Nadleśnictwu Opole, Grupie Biegowej „Leśna Dra-
ka”, Stowarzyszeniu Flos, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, 
Fundacji Opolskie Psy Ratownicze „Opolsar”, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Tarnowie Opolskim, Gminnemu Klubowi 
Sportowemu Piomar Tarnów Opolski – Przywory, Funda-
cji Słoneczna Jesień, Publicznej Szkole Podstawowej w Tar-
nowie Opolskimi Przedszkolu Publicznemu w Tarnowie 
Opolskim.

Patronat medialny nad imprezą objęli: TVP 3 Opole, Ty-
godnik Ziemi Opolskiej, Radio Park, Radio Doxa oraz Nowa 
Trybuna Opolska.

Bardzo dziękujemy również sponsorom imprezy:
1. Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o.
2. Map Biuro Rachunkowe Patrycja Bartylla z Przywór
3. ASTiR Joanna Tokarska z Tarnowa Opolskiego
4. MAP LIFTTECHNIK s.c. z Przywór
5. Zakład Fryzjerski Hildegarda i Marian Waleczko z Tar-

nowa Opolskiego
6. ZND CE Sp. z o.o. z Opola
7. Kwiaciarnia Storczyk Bronisława i Zygmunt Pietruszka 

z Tarnowa Opolskiego
8. Profi Art. Robert Świerbiński z Opola
9. Usługi Budowlane Moldom Marcin Muc z Kosorowic
10. Choinkowy Raj z Tarnowa Opolskiego
11. Gabinet Fizjoterapii Reh-Mil Jacek Milewski z Tarnowa 

Opolskiego
12. Olivka Pizza & Kebab z Tarnowa Opolskiego
13. Usługi budowlano-wykończeniowe Paweł Wysada 

z Dąbrowic
14. Pracownia Psychologiczna i Terapeutyczna PSYCHE 

z Opola
15. LZS GKS Piomar Tarnów Opolski – Przywory
16. MB Biuro Rachunkowe Serwis Bernard Teichmann, 

Marek Gonet spółka jawna z Opola




